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Rzecznik Praw Obywatelskich

Szanowny Panie Rzeczniku,

w odpowiedzi na pismo o sygn. V.7014.39.2020.ET z dnia 29 września 2020 r. dotyczące 

dodatków dla ratowników medycznych, uprzejmie informuję, że przywołane w piśmie 

rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1373) utraciło moc. Kolejne zmiany dotyczące 

wynagrodzeń dla ratowników medycznych były wynikiem Porozumień zawartych 

pomiędzy Ministrem Zdrowia i organizacjami reprezentującymi wyżej wymienioną grupę 

zawodową, co znalazło odzwierciedlenie w obowiązujących przepisach prawnych. 

Zgodnie z przepisem §2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 stycznia 2019 r., 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 34 z późn. zm.), środki przeznaczone 

na podwyżki dla ratowników medycznych przysługują obecnie:

1) ratownikom medycznym udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umów 

w rodzaju leczenie szpitalne, zatrudnionych w szpitalnych oddziałach ratunkowych, 

izbach przyjęć szpitali posiadających w lokalizacji tej izby oddziały niezbędne 

do funkcjonowania szpitalnego oddziału ratunkowego, 

2) ratownikom medycznym udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umów 

w rodzaju leczenie szpitalne, innych niż wymienieni w pkt 1,

3) ratownikom medycznym zatrudnionym na stanowiskach kierowniczych 

u dysponentów zespołów ratownictwa medycznego, na których są wykonywane zadania 

mailto:kancelaria@mz.gov.pl


2

polegające na kierowaniu i zarządzaniu innymi ratownikami medycznymi 

lub dyspozytorami medycznymi,

4) ratownikom medycznym oraz dyspozytorom medycznym udzielającym świadczeń 

opieki zdrowotnej w ramach umów w rodzaju ratownictwo medyczne, z wyłączeniem 

dyspozytorów medycznych będących pielęgniarkami systemu Państwowe Ratownictwo 

Medyczne,

5) ratownikom medycznym oraz pielęgniarkom systemu Państwowe Ratownictwo 

Medyczne wykonujących zawód w zespole ratownictwa medycznego u podwykonawcy

- w przeliczeniu na liczbę etatów albo równoważników etatów.

Treść rozporządzenia w tym zakresie jest wynikiem Porozumień zawartych 

w dniu 24 września 2018 r. oraz 9 października 2019 r. pomiędzy Ministrem Zdrowia, 

a Komitetem Protestacyjnym Ratowników Medycznych oraz Sekcją Krajową Pogotowia 

Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego NSZZ „Solidarność”, zgodnie z którymi 

przyjęto ustalenia dotyczące podwyżek dla wskazanych w nich grup ratowników 

medycznych, które następnie zostały wdrożone w w/w rozporządzeniu. Porozumienia te 

nie przewidują podwyżek dla ratowników medycznych udzielających świadczeń opieki 

zdrowotnej w ramach umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, stąd 

brak tej grupy zawodowej w przepisach rozporządzenia. 

Celem przyjętych w porozumieniach rozwiązań było wspieranie zatrudnienia ratowników 

medycznych w zakresach najbardziej odpowiadających specyfice czynności 

zawodowych ratownika medycznego. 

Zgodnie z treścią Porozumienia z dnia 9 października 2019 r. zawartego pomiędzy 

Ministrem Zdrowia, a Komitetem Protestacyjnym Ratowników Medycznych oraz Sekcją 

Krajową Pogotowia Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego NSZZ „Solidarność”, 

dalsze rozmowy z przedstawicielami związków zawodowych dotyczące włączenia kwot 

przeznaczonych na podwyżki dla ratowników medycznych do podstawy wynagrodzenia 

są kontynuowane w bieżącym roku. Obecnie w Ministerstwie Zdrowia pracuje Zespół 

do spraw opracowania propozycji zmian w ustawie o sposobie ustalania najniższego 

wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach 

leczniczych. W jego skład wchodzą przedstawiciele tych samych organizacji, które 

reprezentowane są w branżowym Trójstronnym Zespole ds. ochrony zdrowia, 

tj posiadające status reprezentatywnych organizacje pracodawców i central 

związkowych. W ramach prac Zespołu analizowane są również kwestie dalszego 

sposobu finansowania podwyżek m. in. dla ratowników medycznych. Wypracowywane 

są przy tym propozycje regulacji dających gwarancje utrzymania podwyżek (na drodze 
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gwarancji niepomniejszania wynagrodzenia). Zgodnie z zarządzeniem Ministra Zdrowia 

powołującym wspomniany Zespół - ma on zakończyć prace do końca października br., 

a wypracowane propozycje rozwiązań zostaną przedstawione Ministrowi Zdrowia oraz 

Trójstronnemu Zespołowi ds. ochrony zdrowia.  Jednocześnie proszę o przyjęcie, 

że wszelkie propozycje nowych regulacji w zakresie wynagrodzeń będą przedmiotem 

szerokich konsultacji publicznych.

Z poważaniem

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Waldemar Kraska

Sekretarz Stanu
/dokument podpisany elektronicznie/

Załącznik:

1. Kopia Porozumienia z dnia 9 października 2019 r. zawartego pomiędzy Ministrem 
Zdrowia, a Komitetem Protestacyjnym Ratowników Medycznych oraz Sekcją Krajową 
Pogotowia Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego NSZZ „Solidarność”.

2. Kopia Porozumienia z dnia 24 września 2018 r. zawartego pomiędzy Ministrem Zdrowia, 
a Komitetem Protestacyjnym Ratowników Medycznych oraz Sekcją Krajową Pogotowia 
Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego NSZZ „Solidarność”.
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