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Pan
Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
W odpowiedzi na oświadczenie Pana Senatora Krzysztofa Słonia złożone w dniu
17 grudnia 2020 r. w trakcie 19. posiedzenia Senatu RP uprzejmie proszę o przyjęcie
poniższych informacji.
Poleceniem Ministra Zdrowia dla Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 września
2020 r., zmienionym poleceniami z dnia 30 września i 1 listopada 2020 r., w sprawie
dodatkowego świadczenia pieniężnego są objęte:


osoby wykonujące zawód medyczny uczestniczące w udzielaniu świadczeń
zdrowotnych w bezpośrednim kontakcie z pacjentami z podejrzeniem i z
zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 w szpitalach II i III poziomu zabezpieczenia,



osoby

udzielające

świadczeń

zdrowotnych

w

jednostkach

systemu

Państwowego Ratownictwa Medycznego, a więc m.in. w SOR-ach, lub w izbach
przyjęć;


osoby wykonujące czynności diagnostyki laboratoryjnej w laboratoriach
podmiotów leczniczych będących szpitalami I, II i III poziomu zabezpieczenia, z
którymi Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o wykonywanie testów
diagnostycznych RT-PCR w kierunku SARS-CoV-2 (tzw. laboratoria COVID)

Dodatek w wysokości 100 proc. wynagrodzenia (ale w wymiarze kwotowym nie wyższej
niż 15 tys. zł brutto) przysługuje osobom uprawnionym niezależnie od rodzaju umowy,
na podstawie której dana osoba zatrudniona jest w podmiocie leczniczym. Wykazy
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uprawnionych pracowników przygotowują kierownicy podmiotów leczniczych objętych
poleceniem. Dodatki są finansowane z budżetu państwa, a więc ich wypłata
uprawnionym pracownikom nie obciąża finansów podmiotów leczniczych.
Omawiane polecenie obowiązuje bezterminowo.
Natomiast wspomniane w oświadczeniu Pana Senatora Krzysztofa Słonia dodatki dla
dyspozytorów medycznych zostały wprowadzone poleceniem Ministra Zdrowia z dnia
16 listopada 2020 r. wydanym 37 podmiotom leczniczym, w skład których wchodzą
dyspozytornie medyczne. Zgodnie z poleceniem w okresie od dnia jego wydania do dnia
31 grudnia 2020 r. dyspozytorom medycznym, bez względu na formę zatrudnienia,
przysługuje

dodatkowe

świadczenie

pieniężne

w

wysokości

równej

100%

wynagrodzenia danego dyspozytora medycznego za miesiąc, za który jest ono
wypłacane. Wspomniane świadczenie dodatkowe nie może być wyższe niż 15 tys. zł
brutto.
Jednocześnie pragnę zapewnić, że wszystkie propozycje i postulaty dotyczące
ewentualnego poszerzenia kręgu pracowników ochrony zdrowia uprawnionych do
otrzymywania dodatkowego świadczenia pieniężnego są przedmiotem wnikliwych analiz
Ministra Zdrowia.
Z poważaniem
z upoważnienia Ministra Zdrowia
Waldemar Kraska
Sekretarz Stanu
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