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wspRiTs w płocku

do udziału w projekcie pn. "Zwięl<szenie potencjału zespołów ratownictwa medycznego

oraz ze§połów transpońu medycznego i sanitarnego w przeciwdziałaniu COVID-19,,

współfinan§owanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego

Pro gramu Operacyj nego Woj ew ó dztw a Mazowieckiego na lata 201 4 -2020

Z dniem 1 lutego 2022 roka w części III. Regulaminu wprowadza się zmiany:

1/ dodaje się pkt 2 c)w brzmieniu:

2a), W okresie od 1 lutego 202ż roku wysokośó dodatku specjalnego dla członków zespołów

i dyspozytorów medycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w SP ZOZ WSPRiTS

w Płocku w rodzajach świadczeń: ratownictwa medycznego, transportu medycznego i transportu

sanitarnego oraz cńonków zespołów ratownictwa medycznego zatrudnionych u Podwykonawców

umowy RTM wynosi w przeliczeniu na pełen etat 800,00 zł miesięcznie brutto brutto (słownie złoĘch

osiemset 00/100). W stosunku do osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych

ilw dodatek specjalny ustala się wg ilości przepracowanych godzin proporcjonalnie do wymiaru

pełnego etatu.

2/ dodaje się pkt 3c) w bzmieniu:

3a). W okresie od 1 lutego 2022 roku wysokośó dodatku specjalnego dla osób zatrudnionych na

stanowiskach administracyjnych i obsfugi w SP ZOZ WSPRiTS w Płocku oraz osoby zatrudnionej na

stanowisku administracyjnym u Podwykonawcy umowy RTM wynosi w przeliczeniu na pełen etat

600,00 zł miesięcznie brutto brutto (słownie ńoĘch sześćset 00/100). W stosunku do osób

zatrudnionych na podstawie umów-zleceń dodatek specjalny ustala się wg ilości przepracowanych

godzin proporcjonalnie do wymiaru pełnego etatu.

3/ dodaje się pkt 4.b) w brzmieniu:

4.a) Dodatek specjalny, o którym mowa w pkt żb). i 3b). będzie wypłacany za okres

od 1 lutego 2022 roku do 30 czerwca2022 roku, z uwzględnieniem okresu fakĘcznego uczestnictwa

w projekcie i czasu faktycznie przepracowanego w poszczególnych miesiącach przez każdego

uczestnika. Okres wypłaty dodatku specjalnego moze ulec ptzedłużeniu w przypadku uzyskania

środków finansowych na ten cel.
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