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Płock, dnia 17.05.2022 r.

W związku zwydłużeniem okresu rcalrizacji projektu pn. "Zwiększenie potencjału zespołów
ratownictwa medycznego oraz zespołów transpońu medycznego i sanitarnego
w przeciwdziałaniu COVID -I9" - od 01.02.2022 roku Zasady UdziŃll SP ZOZ
WSPRiTS w Płocku w projekcie otrzymująbrzmienie:
płocku w projekcie
,,szczegółowe zasady udziału sp zozwspRiTs w
pn.'oZwiększenie potencjalu zespołów ratownictwa medyczn ego oraz zespołów
transpońu medycznego i sanitarnego w przeciwdziałaniu COVID -19
- w okresie od 1 lutego 2022 roka"
I. Ogólne zasady udziału w projekcie
1.

W ramach projektu SP ZOZ WSPRiTS w Płocku otrzyma za pośrednictwem Wojewódźwa

Mazowieckiego dotację na poprawę dostępności do usług opieki zdrowotnej poptz'ęZ
zwiększenie możliwościwsparcia ratowniczego La terenie działańa SP ZOZ Wojewódzkiej
Stacji Pogotowia Ratunkowego

i

Transportu Sanitarnego w Płocku w rwiązku

z epidemią

spowodowaną koronawirusem SARS-CoV-2 w okresię od I.02.ż022 r. do 30.06.2022 r.

2. Środki uzyskane

z

dotacji, o której mowa w pkt 1, mogą być przeznaczol7e vłyłączniena

dodatki specjalne w zwtązku ze szczęgolnymi warunkami pracy związanymi z narażeniem na
zachorowanie na COVID-I 9.

3. Ze środków ptzyznanej dotacji nie można sfinansować kosźów

i

wydatków, \<torc juz

zostały sfinansowane lub mogą byó sfinansowane przęz NFZ, lub Ministerstwo Zdrowia lub
z innych środków publicznych.

4. Zasady ptzekazyw,ania dotacji celowej podmiotom Ieczniczym będącym Podwykonawcą
Sp ZoZ WSPRiTS w Płocku umowy na świadczenia zdrowotne w rodzaju RTM ze Środków
uzyskanych przez SP ZOZ WSPRiTS w Płocku z pTzeznaczeniem na realizację projektu
określone są w odrębnych umowa ch zaw arty ch z kuZdym podmiotem leczniczym oddzielnie.

II.Zasadyrealizacji projektu w SP ZOZWSPRITS w Płocku
l.Wysokośó dodatku specjalnego dla cńoŃów zespołów

i

dyspozytorów medycznych

zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w SP ZOZ WSPRiTS w Płocku w rodzajach
świadczeń: ratownictwa medycznego, transportu medyczfiego i transportu sanitamego (zespół

TS tzw. C9VID-19, TS w POZ i TS typu ,,N") w przeliczeniu na pełen etat wynosi 800,00 zł

miesięcznie brutto brutto (słownie ńoĘch osiemset 00/100).

W

stosunku

do

osób

zatrudnionych w w/w rodzajach działalnościna podstawie umów cywilno-prawnych w/w
dodatek specjalny ustala się wg ilościprzepracowanych godzin proporcjonalnie do wymiaru
pełnego etafu.

2. Wysokośó dodatku specjalnego dla osób zatrudnionych w SP ZOZ WSPRiTS w Płocku
na stanowiskach administracyjnych, obsługi
600,00

i w SOP

wynosi w przeliczeniu na pełen etat

zł miesięcznie brutto brutto (słownie złoĘch sześóset 00/100). W stosunku do osób

pracujących na podstawie umów-zleceń

w wlw

zal<tęsach dodatek specjalny

ustala się

wg ilościprzepracowanych godzinproporcjonalnie do wymiaru pełnego etatu.

3. Dodatek specjalny nie moze być wypłacany pracownikom za czas ich nieobecności
w pracy z powodu zwolnień lekarskich, zasiłków opiekuńczych, urlopów bezpłatnych.

i 2 będzie

wypłacarry za okres 1 lutego do

z możliwościąprzedłvżenia w/w

okresu w przypadku uzyskania

4. Dodatek specjalny, o klórym mowa w pkt 1

30 czerwca 2022 roku,

środków finansowych na ten cel.

5. Zasady wypłaty dodatku

specjalnego dla osób zatrudnionych na podstawie umów

cywilnoprawnych, określone zostaną w odrębnie zawarĘch umowach.

6.

Warunkiem dokonania wypłaty dodatku specjalnego

dla osób, o których

mowa

w pkt 5 będzie:

a)

skuteczne dostarczenie

do siedziby SP ZOZ WSPRiTS w

Płocku/Działu Kadr

3 egzemplarzy podpisanej umowy i wymaganych programem dokumentów do czasu złożenia
pierwszej faktury/rachunku,

b) złożenie jednej, prawidłowej faktury (rachunku) za m-ce luty, marzec

i

kwiecień 20ż2 r.

do dnia I czerwcaZOż2 roku, za kolejne m-ce w terminie do 1 dnia miesiąca następnego.

7, Pracownicy odpowiedzialni za sprawdzenie pod względem merytorycznym rachunków
i faktur zobońązań są do przekazania w/w dokumentów do Dzińu Finansowo-Księgowego
w nieprzekraczalnym terminie do 3 dnia następnego m-Qa.

8. Zleceniobiorcy, których dotyczy dodatek specjalny, zobowiązań są do składania
przedmiotolvych rachunków na określonym ptzez SP ZOZ WSPRiTS w Płocku druku,
którego wzór zostańe zŃączony do umowy.

III. Zasady ogólne w zakresie dokumentacji wymaganej projektem

1. Kńdy uczestnik projektu, nięzalężnie od formy
do wypełnienia
tj.

i

zatrudnienia, zobowiązany jest

terminowego zwrotu dokumentów związanych

z

realizacją projelłu,

w szczególności:

a) Oświadczenie uczestnika Projektu (na

drŃu wg wzoru

-

zńącznik ffi 6),

b) Informacja o uczestniku Projektu (na druku wg wzoru

- zńączniknr

5).

2. Zgodnie z zasadarti projektu podanie wymaganych danych osobowych jest warunkiem
koniecmym otrzymania dodatku specjalnego, a odmowa ich podania jest równoznaczna
z brakiem mozliwościptzyznania i wypłaty w/w dodatku.

IV. Podział zadań i odpowiedzialności za rea|wację proj ektu

I.Za zgodnośó dziŃń SP ZOZ WSPRiTS w Płocku z zŃożeniarrti projektu i wyycznymi
Lidera Projektu (Wojewódżwa Mazowieckiego) odpowiada Dyrektor SP ZOZ WSPRiTS
w Płocku - PrzewodńczącaZespołu Zadaniowego.

2. Za terminową realizację poszczególnych zadai na wszystkich etapach realizacji projektu
odpowiadają Pracownicy

-

Członkowie Zespołu Zadaniowęgo, zgodnie

i ustalonym przez Dyrektora SP ZOZ WSPRiTS w Płocku podziałem.
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