
  

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 9 września 2020 r. 

Poz. 1554 

 

ROZPORZĄDZENIE  

MINISTRA ZDROWIA
1)

 

z dnia 8 września 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu przyznawania pracownikom Państwowej Inspekcji Sanitarnej 

wykonującym czynności kontrolne dodatku specjalnego do wynagrodzenia oraz wysokości tego dodatku 

Na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 

oraz z 2020 r. poz. 322, 374, 567 i 1337) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie trybu przyznawania pracownikom Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej wykonującym czynności kontrolne dodatku specjalnego do wynagrodzenia oraz wysokości tego do-

datku (Dz. U. poz. 957, z 2010 r. poz. 132 oraz z 2020 r. poz. 804) w § 4 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii dodatek specjalny za czynności 

kontrolne w zakresie zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych może być przyznany w wysokości do 75% wyna-

grodzenia zasadniczego pracownika.”. 

§ 2. Pracownikowi Państwowej Inspekcji Sanitarnej, który przed dniem wejścia w życia niniejszego rozporządzenia, 

w okresie obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, 

wykonywał czynności kontrolne w zakresie zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych, może zostać: 

1) przyznany dodatek specjalny w wysokości do 75% wynagrodzenia zasadniczego tego pracownika, 

2) zwiększony przyznany dodatek specjalny do wysokości do 75% wynagrodzenia zasadniczego tego pracownika 

– za wykonywanie tych czynności. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

Minister Zdrowia: A. Niedzielski 

                                                           
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 

z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1470 i 1541). 
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