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Sz. P. Tomasz Grodzki 

Marszałek Sejmu RP 
 

Szanowny Panie Marszałku, 

W imieniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej i środowiska 

lekarzy medycyny ratunkowej zawracam się do Pana Marszałka z apelem, aby w trakcie prac 

legislacyjnych i poprawek Senatu RP do projektu Ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku 

z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19,  uwzględnić 

rzeczywisty wkład i poświęcenie personelu medycznego (lekarzy, pielęgniarek i ratowników 

medycznych) pracujących w szpitalnych oddziałach ratunkowych i zespołach ratownictwa 

medycznego od początku walki z epidemią COVID-19 w Polsce. 

Chcemy przypomnieć, że w czasie pierwszych tygodni walki z epidemią to właśnie System 

Państwowego Ratownictwa Medycznego okazał się jedynym skutecznym elementem systemu 

ochrony zdrowia w Polsce, który wziął na siebie główny ciężar transportu, diagnozowania, a często 

także leczenia pacjentów z COVID-19. Także w okresie wakacyjnym, przy powolnym wzroście 

liczby zakażeń i pomimo kolejnych zmian w wytycznych dotyczących leczenia COVID-19,  

to właśnie  na system PRM nadal był nałożony największy ciężar walki z COVID-19. Należy sobie 

uświadomić, że prawie wszyscy pacjenci, którzy zachorowali na COVID-19 w Polsce od marca b.r. 

wymagali pomocy udzielanej przez zespoły ratownictwa medycznego, a następnie w szpitalnych 

oddziałach ratunkowych. Nietrudno też przewidzieć, kto pozostanie na głównym froncie walki  

z COVID-19 w przypadku, jeśli w najbliższych tygodniach dojdzie do masowego wzrostu 

zachorowań w Polsce. 

 

Obecnie każdy pacjent prezentujący objawy zakażenia SARS COV-2 jest przywożony do 

SOR w celu potwierdzenia lub wykluczenia COVID-19. Nawet potwierdzenie COVID-19 w 

obecnych warunkach nie jest jednoznaczne z możliwością przekazania pacjenta do właściwego 

szpitala co najczęściej kończy się leczeniem pacjentów COVID-19 przez kilka dni w SOR.  

 



 

 

 

Właściwe funkcjonowanie SOR w ramach pretriage triage i izolacji pacjenta podejrzanego a 

za chwile dodatniego pozwala na utrzymaniu drożności całego szpitala pod względem opieki 

specjalistycznej w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia dotyczących także pacjentów z innymi 

schorzeniami. 

  
Lekarze oddelegowani do pracy z pacjentami chorującymi na COVID-19 będą z nimi 

pracowali natomiast personel medyczny SOR i ZRM pracował, pracuje i będzie pracował z tymi 

pacjentami. Uważamy więc że taka sytuacja powinna znaleźć odzwierciedlenie w Przepisach prawa 

przygotowywanych na czas epidemii. 

Proponowane w projekcie w/w ustawy zapisy przewidują wzrost wynagrodzenia dla lekarzy, 

którzy będą delegowani do pracy w szpitalach zajmujących się leczeniem chorych na COVID-19, 

natomiast nie uwzględniają żadnej rekompensaty za wielomiesięczne poświęcenie, często  

z narażeniem własnego życia i zdrowia, ani też żadnej motywacji do dalszego funkcjonowania  

dla personelu medycznego szpitalnych oddziałów ratunkowych i zespołów ratownictwa medycznego, 

pomimo, że obecnie są oni na skraju wyczerpania fizycznego i psychicznego. Obecnie każde 

zmniejszenie liczby personelu medycznego w SOR lub ZRM będzie skutkowało trudnymi  

do przewidzenia następstwami dla całego systemu ochrony zdrowia w naszym kraju.  

W zawiązku z powyższym proponujemy, aby w poprawkach do projektu Ustawy zmienić treść 

Art. 13. projektu i w Ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń 

i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.1)) wprowadzić się następujące 

zmiany: „ust. 10 ust. 10 w art. 47 otrzymuje brzmienie: 

„10. Osobie skierowanej do pracy na podstawie decyzji, o której mowa w ust. 2 oraz personelowi 

medycznemu (lekarzom, pielęgniarkom i ratownikom medycznym) pracującym w szpitalnych 

oddziałach ratunkowych i zespołach ratownictwa medycznego przysługuje wynagrodzenie 

zasadnicze w wysokości nie niższej niż 200 % przeciętnego wynagrodzenia zasadniczego 

przewidzianego na danym stanowisku pracy w zakładzie wskazanym w tej decyzji lub (w 

dotychczasowym miejscu pracy w przypadku zespołów ratownictwa medycznego lub szpitalnego 

oddziału ratunkowego lub) w innym podobnym zakładzie, jeżeli w zakładzie wskazanym nie ma  

 
 



 

 

 

 

takiego stanowiska. Wynagrodzenie nie może być niższe niż wynagrodzenie, które osoba skierowana 

do pracy przy zwalczaniu epidemii otrzymała w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym 

wydana została decyzja o skierowaniu jej do pracy przy zwalczaniu epidemii.”. 

 

Jednocześnie deklarujemy pełną gotowość ekspertów z naszego środowiska do wsparcia 

merytorycznego we wszelkich pracach legislacyjnych mających na celu określenie właściwej rangi 

Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego w systemie ochrony zdrowia w Polsce 
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