Treść interpelacji radnego Artura Czaplińskiego
w sprawie dodatków dla pracowników Szpitala Wojewódzkiego w Płocku
Na podstawie informacji, które otrzymałem od pracowników Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Płocku proszę o udzielenie odpowiedzi na postawione pytania i załączenie stosownych
dokumentów. Zgodnie z przepisami prawa każdy szpital, bądź inna jednostka lecznicza ma prawo
ubiegać się z NFZ o dodatkowe środki na wypłatę dla personelu zajmującego się bezpośrednio
pacjentami zakażonymi COVID 19.
1. Dlaczego w m-cu X/2020 Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku wnioskował o dopłatę do
wynagrodzeń personelu w wysokości 1.649.855,76, natomiast już m-c później w XI/2020 kwota ta
spadła do 547.527,23. Czym jest spowodowana tak znaczna różnica w naliczeniach? Obsługa
personelu jest na tym samym poziomie, ilość łóżek covidowych nie uległa drastycznemu
zmniejszeniu. Czy w m-cu XII/2020 wystąpiono z wnioskiem do NFZ o dopłaty do wynagrodzeń?
Czy Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku występuje systematycznie naliczając co miesiąc
koszty z tym związane? Jeśli nie to proszę przedstawić schemat procedury wdrażanej przez
osoby odpowiedzialne.
2. Proszę o szczegółowe wyjaśnienie na jakiej podstawie są klasyfikowane przez dyrekcję
Szpitala Wojewódzkiego w Płocku osoby zatrudnione w tej jednostce do dodatkowej dopłaty do
wynagrodzenia. W jaki sposób informowani są pracownicy i związki zawodowe, którzy pracownicy
z danej grupy zawodowej otrzymują takie dodatki i jaki przyjęty został sposób ich naliczania?
3. Proszę o przedstawienie średnich wynagrodzeń za 2020 rok w danych grupach zawodowych
np. diagności, pielęgniarki, salowe, lekarze
4. Proszę o informację, jak przebiega naliczanie i wypłata dodatków do wynagrodzeń z tytułu
pracy z pacjentami zakażonymi COVID19, za jaki okres zostały naliczone i w jakich m-cach
zostały uruchomione wypłaty. Proszę ustosunkować się do pytania, czy prawdą jest, że w
Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku wypłata dodatków wynosiła mniej niż 50%
wynagrodzenia w m-cu grudniu 2020 za m-c październik? Jeśli miało to miejsce w takim
przypadku, to proszę o wyjaśnienie, jakie są przyczyny braku terminowych i w pełnej wysokości,
wypłat, skoro środki z NFZ trafiają na konto Szpitala w wyznaczonych terminach.
5. Proszę o przedstawienie tabelarycznie wysokości wnioskowanych kwot do NFZ z tego tytułu, w
kolejnej kolumnie kwoty które wpłynęły, data wpływu oraz data wypłaty dodatku do pensji
pracowników.
6. Proszę o przedstawienie kserokopii pism, które były kierowane do Wojewódzkiego Szpitala
Zespolonego w Płocku od NFZ w temacie sposobu naliczania i poprawności wypełniania
wniosków w zakresie dodatku covidowego dla personelu medycznego, jak również odpowiedzi ze
strony dyrekcji placówki na pisma z NFZ.

