Informacja
dla lekarzy i lekarzy dentystów posiadających specjalizację
dotycząca możliwości otrzymania podwyżki wynagrodzenia zasadniczego do wysokości
6750 zł brutto miesięcznie w przeliczeniu na pełny etat
Na mocy ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1532), zostały
zagwarantowane środki finansowe na lata 2018-2020 z przeznaczeniem na podwyżkę
wynagrodzeń zasadniczych do wysokości 6750 zł brutto miesięcznie w przeliczeniu na pełny
etat dla lekarzy i lekarzy dentystów posiadających specjalizację.
Wynagrodzenie zasadnicze podwyższone do wysokości 6750 zł brutto otrzymają lekarze i
lekarze dentyści posiadający specjalizację, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
1) są zatrudnieni na podstawie stosunku pracy u świadczeniodawców, którzy zawarli z
Narodowym Funduszem Zdrowia umowy obejmujące udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej w warunkach całodobowych lub całodziennych i uczestniczą w udzielaniu
tych świadczeń, oraz
2) zobowiążą się wobec pracodawcy do nieudzielania odpłatnie świadczeń opieki
zdrowotnej w warunkach całodobowych lub całodziennych u innego świadczeniodawcy
realizującego umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia z co najmniej jednego z
zakresów, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 3, 4, 6-12, 15 i 16 ustawy z dnia 27
sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych (tj. leczenia szpitalnego; opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień;
świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej; leczenia
stomatologicznego; lecznictwa uzdrowiskowego; zaopatrzenia w wyroby medyczne, na
zlecenie osoby uprawnionej, oraz ich naprawy, o których mowa w ustawie o refundacji;
ratownictwa
medycznego;
opieki
paliatywnej
i
hospicyjnej;
świadczeń
wysokospecjalistycznych; programów lekowych określonych w przepisach ustawy o
refundacji; leków stosowanych w chemioterapii określonych w przepisach ustawy o
refundacji), z wyłączeniem świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w hospicjach,
zakładach opiekuńczo-leczniczych, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, zakładach
rehabilitacji leczniczej i zakładach opieki długoterminowej.
Zobowiązanie albo jego cofnięcie, lekarze i lekarze dentyści składają swojemu pracodawcy na
piśmie, ze skutkiem od pierwszego dnia miesiąca wskazanego przez lekarza, nie wcześniej
jednak niż od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym je złożono.
Uzyskanie podwyższenia wynagrodzenia od 1 lipca 2018 r. możliwe jest w przypadku złożenia
zobowiązania w terminie do 7 września 2018 r. a składane zobowiązanie musi być skuteczne od
od 1 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym oświadczenie jest składane. Powyższe
oznacza, że w przypadku lekarzy specjalistów składających oświadczenie w sierpniu,
zobowiązanie do niewykonywania działalności „konkurencyjnej” musi być skuteczne od 1
września 2018 r., natomiast w przypadku składających oświadczenie we wrześniu (najpóźniej 7
września), zobowiązanie musi być skuteczne od 1 października 2018 r.
Jeżeli lekarz nie wywiąże się ze złożonego zobowiązania, będzie zobowiązany do zapłaty
pracodawcy kary w wysokości równej 75% iloczynu liczby miesięcy pobierania nienależnego
zwiększonego wynagrodzenia oraz kwoty odpowiadającej temu zwiększeniu, z uwzględnieniem
związanego z nim zwiększenia dodatku za pracę w porze nocnej, dodatku za pracę w niedziele i
święta oraz dni wolne od pracy, wynikające z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy,
dodatku za pracę w ramach pełnienia dyżuru medycznego, dodatku za pozostawanie w
gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz dodatku za wysługę lat oraz składek na

ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Emerytur Pomostowych i Fundusz
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
Cofnięcie przez lekarza lub lekarza dentystę zobowiązania lub niewywiązanie się z niego może
stanowić podstawę do obniżenia wynagrodzenia do wysokości ustalonej przed złożeniem tego
zobowiązania.
Podstawa prawna: art. 4 i 5 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

