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Wielce Szanowny Panie Ministrze,

pragnę zwrócić się do Pana Ministra w związku z koniecznością doprecyzowania 
regulacji związanych z dodatkiem do wynagrodzeń dla ratowników medycznych 
udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia 
uzależnień realizowanych w warunkach stacjonarnych lub dziennych. 

Zgodnie z regulacją zawartą w § 16 ust. 4a rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń 
opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 320, dalej: rozporządzenie w sprawie ogólnych 
warunków umów), Prezes Funduszu określa współczynniki korygujące, o których mowa w 
ust. 2, dotyczące świadczeń udzielanych przez:

1) ratowników medycznych oraz dyspozytorów medycznych udzielających świadczeń 
opieki zdrowotnej w ramach umów w rodzaju ratownictwo medyczne, z 
wyłączeniem dyspozytorów medycznych będących pielęgniarkami systemu 
Państwowe Ratownictwo Medyczne;

2) ratowników medycznych zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych 
u dysponentów zespołów ratownictwa medycznego, na których są wykonywane 
zadania polegające na kierowaniu i zarządzaniu innymi ratownikami medycznymi 
lub dyspozytorami medycznymi;

3) ratowników medycznych oraz pielęgniarki systemu Państwowe Ratownictwo 
Medyczne, wykonujących zawód w zespole ratownictwa medycznego 
u podwykonawcy;
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4) ratowników medycznych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w ramach
umów w rodzaju leczenie szpitalne, zatrudnionych w:

a) szpitalnych oddziałach ratunkowych,

b) izbach przyjęć szpitali posiadających w lokalizacji tej izby oddziały niezbędne do
funkcjonowania szpitalnego oddziału ratunkowego, o których mowa w przepisach
wydanych na podstawie art. 34 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym
Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 993 i 1590).

Należy podkreślić, że na podstawie §16 ust. 4a załącznika do rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia z dnia 12 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1373) zmieniającego
rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej, Prezes Funduszu mógł określić współczynniki korygujące, dotycząc świadczeń
udzielanych przez ratowników medycznych w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia
uzależnień realizowanych w warunkach stacjonarnych lub dziennych.

Wobec powyższego, w aktualnie obowiązującym kształcie rozporządzenia ratownicy
medyczni świadczący usługi medyczne w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia
uzależnień realizowanych w warunkach stacjonarnych lub dziennych pozbawieni zostali
dodatków do wynagrodzenia.

Niepokojące są sygnały, jakie wpłynęły do mnie wskazujące, że ratownikom
medycznym zatrudnionym w szpitalu im.                     (a także wszystkim innym
ratownikom medycznym zatrudnionym w szpitalach psychiatrycznych w całej Polsce)
przysługiwał dodatek do wynagrodzenia w wysokości 1.200 zł miesięcznie, którego osoby
te zostały pozbawione 1. Pracownicy Ratownictwa Medycznego Szpitala im.            
          świadczący usługi medyczne w ww. szpitalu podkreślili, że wykonują takie same
czynności jak ratownicy medyczni zatrudnieni w szpitalach innych niż psychiatryczne.
Podnosząc tym samym, iż zaistniała sytuacja stawia ratowników medycznych
zatrudnionych w szpitalach psychiatrycznych w zdecydowanie gorszej sytuacji od
ratowników medycznych np. świadczących usługi medyczne w innych szpitalach.
Podkreślić należy, że praca ratowników medycznych w szpitalach psychiatrycznych jest
szczególnie wyczerpująca, mając na względzie bezpośrednią styczność z pacjentami z
zaburzeniami psychiatrycznymi, nierzadko będących pod wpływem środków
psychoaktywnych.

W odniesieniu do wskazanych regulacji, moje obawy budzi, że pozbawienie dodatku
ratowników medycznych, którzy udzielają świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki
psychiatrycznej i leczenia uzależnień może wpłynąć na jakość i dostępność pacjentów do
przedmiotowych świadczeń. Bowiem współczynniki korygujące mają na celu

1 Pismo z dnia 15 września 2020 r.

https://sip.lex.pl/#/document/17307669?unitId=art(34)&cm=DOCUMENT
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w szczególności polepszenie jakości i zwiększenie dostępności udzielanych świadczeń (§16 
ust. 2). 

Mając powyższe na uwadze, w oparciu o art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy 
z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U., poz. 627), zwracam się do  
Pana Ministra z uprzejmą prośbą o podjęcie prac legislacyjnych mających na celu 
doprecyzowanie § 16 ust. 4a rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów poprzez 
dodanie do katalogu grup ratowników w stosunku do których można zastosować 
współczynniki korygujcie również ratowników medycznych udzielających świadczeń 
medycznych w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień realizowanych 
w warunkach stacjonarnych lub dziennych.

Z wyrazami szacunku

Adam Bodnar

Rzecznik Praw Obywatelskich

/-podpisano elektronicznie/
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