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Pan
Łukasz Schreiber
Minister- członek Rady Ministrów,
Przewodniczący Stałego
Komitetu Rady Ministrów,
Sekretarz Rady Ministrów

Szanowny Panie Ministrze,

w uchwale Senatu RP z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie ustawy o szczególnych
instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (druk
sejmowy nr 340) zawarta została poprawka – dotycząca dodatku dla pracowników ochrony
zdrowia za pracę w godzinach nadliczbowych – nr 82, w brzmieniu: „Art. 78a. 1.
Pracownikom podmiotów leczniczych w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 i 567), w których leczeni są pacjenci
zakażeni wirusem SARS-CoV-2, za pracę w godzinach nadliczbowych od kwietnia do
czerwca 2020 r. oprócz dodatku, o którym mowa w art. 1511 ustawy z dnia 26 czerwca 1974
r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495), przysługuje specjalny dodatek
dla pracowników podmiotów leczniczych za pracę w godzinach nadliczbowych w wysokości
50% wynagrodzenia. 2. Koszty specjalnego dodatku, o którym mowa w ust. 1, są
finansowane z dotacji ministra właściwego do spraw zdrowia, udzielonej Narodowemu
Funduszowi Zdrowia. 3. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe
zasady udzielania dotacji, o której mowa w ust. 2, uwzględniając konieczność pełnego
finansowania specjalnego dodatku, o którym mowa w ust. 1, z dotacji ministra właściwego
do spraw zdrowia.”.
W trakcie rozpatrywania na forum Sejmu RP powyższa senacka poprawka została
odrzucona i ostatecznie nie znalazła się w tekście ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r.
o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARSCoV-2 (Dz. U. poz. 695).
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W moim przekonaniu powyższa propozycja zasługuję na uwzględnienie, gdyż
zaproponowany dodatek jest współmierny do wysiłku wkładanego przez tę grupę
pracowników do zwalczania skutków wirusa SARS-CoV-2 oraz zagrożenia jakie pociąga za
sobą praca w środowisku ekstremalnie skażonym biologicznie i nieprzyjaznym
człowiekowi. Jednocześnie grupa tych pracowników – w większości – nie ma wyboru, czy
pracować w godzinach nadliczbowych, czy też nie, lecz czyni to z poczucia obowiązku oraz
świadomości, że nie może zostać zastąpiona przez innych pracowników, np. ze względu na
brak odpowiednio wykwalifikowanych pracowników lub pracowników o unikalnych
umiejętnościach.
Mając na uwadze powyższe, zwracam się do Pana Ministra – na podstawie art. 16
ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 627) – z prośbą o rozważenie zasadności wprowadzenia przedmiotowej zmiany.
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