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Interpelacja nr 9079

Interpelacja w sprawie wielkości ryczałtu za używanie 
samochodów prywatnych przez lekarzy oraz maksymalnej 
kwoty wynagrodzenia dyrektora przychodni

Panie Marszałku, na podstawie artykułu 192 Regulaminu Sejmu za Pana pośrednictwem 
kieruję interpelację w sprawie zgłoszonej mi przez pracownika przychodni lekarskiej.

W moim biurze poselskim była Pani, która pełni obowiązki kadrowej i księgowej w niewielkiej 
przychodni lekarskiej prowadzonej przez samorząd. Zwróciła się z prośbą o pomoc w temacie 
dwóch spraw:

·        Zwiększenie limitu ryczałtu za używanie przez lekarzy prywatnych samochodów na wizyty 
domowe. Obecnie ten limit wynosi 300 km (decyduje o tym rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. Dz.U. nr 27, poz. 271 ze zm.), w przypadku dużych gmin 
i sporych odległości pomiędzy miejscowościami, w których lekarz odwiedza pacjentów ten limit 
jest zbyt mały, żeby pokryć rzeczywiste koszty poniesione przez właścicieli pojazdów. 
Oczywiście, pracodawca może płacić i płaci lekarzom za rzeczywiste odległości pokonane w 
trakcie wizyt u pacjentów, ale wiąże się to ze zwiększonymi kosztami dla pracodawców. Jako 
przykład możliwych rozwiązań Pani księgowa podała strażników leśnych, którzy mają 
zwiększony ryczałt za używanie prywatnych samochodów. Czy istnieje możliwość prawnego 
zwiększenia limitu ryczałtu do np. 400 czy nawet 500 km?

·        Drugi temat dotyczył maksymalnej kwoty wynagrodzenia dyrektora przychodni. Według 
aktualnie obowiązujących przepisów (Ustawa z dnia 3 marca 2000r.o wynagradzaniu osób 
kierujących niektórymi podmiotami prawnymi Dz.U. 26 poz.306 ze zm.), maksymalna kwota 
wynagrodzenia dyrektora przychodni jest niezależna od tego czy dyrektor jest lekarzem i 
dodatkowo wykonuje obowiązki administracyjne stricte związane z zarządzaniem przychodnią, 
czy jest dyrektorem (np. bez uprawnień lekarza medycyny) i nie wykonuje żadnych czynności 
związanych z diagnostyką i obowiązkami lekarskimi. Z punktu widzenia lekarzy- dyrektorów taki 
system jest niesprawiedliwy, bo pracują oni podwójnie- jako lekarze i jako dyrektorzy. Czy 
istnieje możliwość takiej zmiany przepisów, żeby uwzględnić i finansowo gratyfikować takich 
dyrektorów przychodni, którzy są lekarzami
i wykonują czynności związane z leczeniem pacjentów zarządzanej przez siebie jednostki?


