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Opinia dotycząca braku wypłacania 20% dodatku za pracę w SOR, oraz
eliminowaniu pielęgniarek systemu z zespołów ratownictwa medycznego.

Szpitalny Oddział Ratunkowy jest zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 8
września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410
ze zm.) jednostką systemu państwowego ratownictwa medycznego. Zgodnie z § 2
ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie
szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz. U nr 55, poz. 365) Szpitalny Oddział
Ratunkowy (udzielający świadczeń opieki zdrowotnej polegających na wstępnej
diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji
życiowych osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego) może
posiadać w swojej strukturze zespoły ratownictwa medycznego podejmujące zgodnie
z powyższą ustawą medyczne czynności ratunkowe w warunkach pozaszpitalnych w
celu ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.
Zgodnie z art. 36 ust. 1 wskazanej ustawy, powyższe zespoły ratownictwa
medycznego dzielą się na:
1) Zespoły specjalistyczne, w skład których wchodzą co najmniej trzy osoby
uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym
lekarz systemu oraz pielęgniarka systemu lub, ratownik medyczny;
2) Zespoły podstawowe, w skład których wchodzą co najmniej dwie osoby
uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym
pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny.
Z przedmiotowej ustawy wynika więc wprost, iż pielęgniarka systemu
jest obligatoryjnym członkiem każdego zespołu ratownictwa medycznego.
Wyłączanie pielęgniarek systemu z powyższych zespołów jest sprzeczne z
prawem.
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Należy wskazać również, że art. 32ł ust 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o
zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. nr 14, poz. 89 ze zm.) przewiduje, iż
pracownikom

wykonującym

zawód

medyczny

zatrudnionym

w

pogotowiu

ratunkowym (pomocy doraźnej) poza zespołem wyjazdowym przysługuje dodatek w
wysokości 20% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego za każdą godzinę
pracy. Z uwagi na charakter medycznych czynności ratunkowych udzielanych przez
zespoły ratownictwa medycznego, które zgodnie z ustawą o PRM są udzielane w
celu ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, co uprawnia do
sformułowania wniosku, iż mają one charakter pomocy doraźnej (zachodzi tu tylko
zmiana i doprecyzowanie terminologii, bez zmiany charakteru wykonywanych
czynności), można wysnuć wniosek, iż także pracownicy szpitalnego oddziału
ratunkowego, którzy nie pracują w zespołach ratownictwa medycznego są
uprawnieni do dodatku w wysokości 20% stawki godzinowej wynagrodzenia
zasadniczego za każdą godzinę pracy.

Z poważeniem.
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