
ZARZĄDZENIE NR 14/2019

Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku

Z dnia 7 lutego 2019 r. 

w sprawie  sposobu rozdziału  środków na  świadczenia  opieki  zdrowotnej  udzielane  przez

ratowników  medycznych  w  okresie  od  01  stycznia  2019  r.  do  31  sierpnia  2019  r.

przekazanych przez NFZ w wykonaniu Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 08.01.2019

r.  zmieniającego  rozporządzenie  w  sprawie  ogólnych  warunków  umów  o  udzielanie

świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 2019 poz. 34) 

§ 1

1. Pracodawca  informuje,  że  w  wykonaniu  Rozporządzenia  Ministra  Zdrowia  z  dnia  
04 stycznia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów 
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej  (Dz.U. z 2019 r. poz.34):
-  w okresie od 01 stycznia 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r., pracownikom zatrudnionym 
w  grupie  zawodowej  ratowników  medycznych,  wykazanym  przez  Pracodawcę  
w informacji do NFZ odpowiednio według stanu na dzień 01 stycznia 2019 r., 01 kwietnia
2019 r. i 01 lipca 2019 r. zostanie przyznane w formie dodatku miesięczne wynagrodzenie
brutto w n/w kwotach w przeliczeniu na pełen etat lub równoważnik etatu:
1)  ratownikom medycznym zatrudnionym na  podstawie  umowy o  pracę  w wysokości

1.000,75 zł brutto,
2) ratownikom medycznym zatrudnionym w ramach umowy cywilnoprawnej: 1.200,00 zł

brutto, z uwzględnieniem zapisów § 2 niniejszego Porozumienia.
2. Dodatek,  o  którym  mowa  w  ust.  1  pkt.  1  nie  wchodzi  do  podstawy  wymiaru

wynagrodzenia za czas choroby, zasiłku chorobowego,  zasiłku wyrównawczego, zasiłku
macierzyńskiego,  zasiłku w wysokości  zasiłku macierzyńskiego i  zasiłku opiekuńczego
oraz świadczenia rehabilitacyjnego.

3. Kwota powstała w wyniku nienaliczenia i  nieodprowadzania składki ZUS od dodatku  
z  powodu  przebywania  przez  ratownika  medycznego  na  zwolnieniu  lekarskim  będzie
wyliczana i  wypłacana co kwartał na podstawie sporządzanych przez Dział Zatrudnienia 
i Płac list ratowników medycznych przebywających w danym kwartale na zwolnieniach
lekarskich.

§ 2

1. Ratownikom medycznym zatrudnionym w Szpitalu na podstawie umów cywilnoprawnych
za  okres  od  01  stycznia  2019  r.  do  31  sierpnia  2019  r.  przysługuje  dodatkowe
wynagrodzenie wyliczone na podstawie liczby godzin określonych w Umowie zawartej
między  ratownikiem  medycznym,  a  SP  ZOZ  Wojewódzkim  Szpitalem  Zespolonym  
im. J. Śniadeckiego w Białymstoku (zwanej dalej: Umową) z zastrzeżeniem ust. 2.



2. W przypadku pracy ratownika medycznego w miesiącu w wymiarze niższym niż określony
w Umowie, ratownik medyczny otrzyma dodatkowe miesięczne wynagrodzenie wyliczone
proporcjonalnie  do  ilości  faktycznie  przepracowanych  w  danym  miesiącu  godzin  w
przeliczeniu na 1 etat.

§ 3

Niniejsze Zarządzenie obowiązuje w okresie  od 1 stycznia 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r.

DYREKTOR SZPITALA
dr n med. Cezary Ireneusz Nowosielski 


