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Wielce Szanowny Panie Ministrze, 

zwracam się do Pana Ministra w sprawie polecenia Ministra Zdrowia z dnia 4 
września 2020 r., zmienionego następnie poleceniem z dnia 1 listopada 2020 r. w sprawie 
dodatkowego świadczenia pieniężnego, przyznanego osobom wykonującym zawód 
medyczny, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej (Dz.U. z 2020 r., poz. 295, dalej: ustawa o działalności leczniczej), 
uczestniczącym w udzielaniu świadczeń zdrowotnych i mającym bezpośredni kontakt z 
pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS CoV-2.

Moje zaniepokojenie wzbudziły przekazane mi informacje przez Senatora RP X 
kadencji Pana Wojciecha Koniecznego1, a także doniesienia medialne2 świadczące o 
krzywdzących sytuacjach oraz dyskryminacji, jaka zachodzi wobec pozostałych 
pracowników szpitala, w tym tzw. pracowników pomocniczych, mających również 
bezpośredni kontakt z osobami zakażonymi lub mającymi podejrzenie zakażenia wirusem 
SARS-CoV-2, które powyższego dodatku nie uzyskały. Pragnę zauważyć, że niniejszy 
problem, nie ogranicza się wyłącznie do jednego wskazanego szpitala, a ma charakter 
systemowy. Wobec czego, może dotyczyć również innych placówek medycznych. 

Stosownie do polecenia Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2020 r., dodatkowe 
wynagrodzenie pieniężne otrzymały osoby zatrudnione w szpitalach II i III poziomu 
zabezpieczenia covidowego, które wykonują zawód medyczny, uczestniczą w udzielaniu 
świadczeń zdrowotnych oraz mają bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem i z 
zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Następnie, poleceniem Ministra Zdrowia z dnia 1 

1 Pismo z dnia 5.02.2021 r. dot. Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie. 
2 https://www.prawo.pl/zdrowie/dodatek-covidowy-dla-lekarzy-problemy,505275.html 
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listopada 2020 r. zmieniającym polecenie z dnia 4 września 2020 r. grupa osób 
uprawnionych do dodatku została rozszerzona o osoby wykonujące zawód medyczny w 
SOR lub izbach przyjęć, zespołach ratownictwa medycznego, w tym lotniczych zespołach 
ratownictwa oraz osoby wykonujące czynności diagnostyki laboratoryjnej w laboratoriach 
przy szpitalach I, II i III poziomu zabezpieczenia covidowego, z którymi NFZ podpisał 
umowę na wykonywanie testów w kierunku SARS-CoV-2.

Należy przy tym zauważyć, że polecenie posługuje się pojęciem osoby wykonującej 
zawód medyczny stosownie do z art. 2 ust 1 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej. Zgodnie 
definicją zawartą w tym przepisie, osoba wykonująca zawód medyczny jest to osoba 
uprawniona na podstawie odrębnych przepisów do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz 
osoba legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń 
zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny. 

Podkreślenia wymaga, że każda osoba wykonująca zawód medyczny pracująca w 
warunkach określonych powyżej otrzyma świadczenie dodatkowe z wyłączeniem osób, 
skierowanych do pracy w podmiotach na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 
2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 
r. poz. 1845).

Natomiast jak zostało wskazane w uzasadnieniu polecenia Ministra Zdrowia z dnia 4 
września 2020 r. celem jego wydania było uatrakcyjnienie warunków pracy i udzielenie 
rekompensaty za pracę w tak trudnych warunkach - niniejsze polecenie ma na celu 
uatrakcyjnienie warunków zatrudnienia osób uczestniczących w udzielaniu świadczeń w 
szpitalach przeznaczonych dla pacjentów z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-
Cov-2, co przyczyni się do utrzymania stanu liczbowego kadry medycznej najbardziej 
istotnej z punktu widzenia przeciwdziałania C0VID-19. 

Wobec powyższego, na mocy wydanych przez Ministra Zdrowia poleceń, 
przyznających dodatkowe świadczenia pieniężne osobom wykonującym zawód medyczny, 
doszło do pominięcia pozostałego personelu szpitala, również zaangażowanego w 
zwalczanie pandemii wirusa SARS-CoV-2 oraz mającego bezpośredni kontakt z pacjentami 
zakażonymi.

 Należy zgodzić się, że nie tylko pracownicy medyczni, pracujący w szpitalu, są 
bezpośrednio narażeni na zakażenie wirusem SARS-Cov-2, bowiem pozostały personel 
szpitala np. pracownicy ochrony zdrowia, zajmujący się utrzymaniem czystości w 
placówkach ochrony zdrowia, w szczególności w salach szpitalnych (salowa/salowy) lub 
sekretarki medyczne pracujące w SOR również pracują w bezpośrednim kontakcie z 
chorymi. Zawężenie grupy osób, którym został przyznany dodatek jedynie do pracowników 
medycznych, powoduje, że pozostali pracownicy szpitala, którzy również narażają swoje 
zdrowie i życie, pracując w bezpośrednim kontakcie z pacjentami covidowymi, czują się 
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pokrzywdzeni. Natomiast w procesie leczenia chorych na COVID-19 zaangażowanych jest 
wiele osób, z których każda pełni kluczową rolę i jest niezbędna, aby zapewnić choremu 
opiekę oraz warunki do jego wyzdrowienia.

W związku z powyższym, na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 
1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2020 r. poz. 627), zwracam się do 
Pana Ministra z uprzejmą prośbą o zajęcie stanowiska w podnoszonej sprawie.

Z wyrazami szacunku

Adam Bodnar

Rzecznik Praw Obywatelskich

/-podpisano elektronicznie/
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