Sopot, dnia 13 sierpnia 2018 r.
Sygn.: 009194

OPINIA PRAWNA
przygotowana na zlecenie z dnia 10 sierpnia 2018 r. o godzinie 12:07 w ramach
abonamentu Lex Secure 24h Opieka Prawna

Przedmiot opinii prawnej:
1. Jaką datę należy wpisać w przedmiotowym oświadczeniu, aby skorzystać ze wzrostu
wynagrodzenia od 1 lipca 2018 r.?
2. Czy lekarze, którzy złożyli przedmiotowe oświadczenie przed dniem wejścia w życie
ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, powinni złożyć ww.
oświadczenie ponownie?
3. Czy ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, dotyczy lekarzy I stopnia
specjalizacji?
4. Kiedy wchodzi w życie ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw?

Podstawy prawne:
1. Art. 4 ust. 1 i ust. 3 pkt 2, art. 9 ust. 1 ustawy dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz
niektórych innych ustaw (t. j. Dz.U.2018.1532);
2. Art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.
j. Dz.U.2018.617 ze zm.).

Klauzula prawna:
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Przygotowując niniejszą opinię prawną przeanalizowano i polegano wyłącznie na
informacjach otrzymanych od Zleceniodawcy. Nie badano, ani nie weryfikowano
prawdziwości przedstawionego stanu faktycznego. Sporządzający niniejszą opinię na pytanie
prawne zastrzega sobie prawo weryfikacji niniejszego opracowania w przypadku ujawnienia
faktów nieznanych mu w momencie jego sporządzenia.
Niniejszą opinię prawną wydaje się do wiadomości Zleceniodawcy z prawem publikacji.
Opinia prawna dotyczy wyłącznie kwestii w niej określonych i nie może być interpretowana,
jako obejmująca, w tym przez domniemanie, inne, niewspomniane w niej kwestie.
W niniejszej opinii prawnej zaprezentowano niezależną, subiektywną ocenę sporządzającego,
dotyczącą prawnych aspektów przedmiotu analizy, w szczególności ocena prawna
przedstawiona w opinii nie daje gwarancji wyniku danej sprawy, w przypadku skierowania jej
na drogę postępowania sądowego lub administracyjnego.

Stan prawny:
W celu udzielenia odpowiedzi na pierwsze i czwarte pytanie prawne należy odnieść się do
art. 9 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (dalej jako ustawa zmieniająca), zgodnie
z którym, zobowiązania, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2, lekarze składają po raz
pierwszy w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Pracodawca jest
obowiązany do podwyższenia wynagrodzenia tych lekarzy zgodnie z art. 4 ust. 2–4 od
dnia 1 lipca 2018 r., jeżeli lekarze ci złożą zobowiązanie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 pkt
2, ze skutkiem od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu złożenia
zobowiązania.
Mając na uwadze powyższe należy wskazać, iż przedmiotowe oświadczenie lekarze powinni
złożyć w terminie 14 dni od wejścia w życie ustawy zmieniającej. Natomiast w myśl art. 12
ustawy zmieniającej, ustawa wchodzi w życie, co do zasady, po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia. Ustawa zmieniająca została ogłoszona dnia 9 sierpnia 2018 r. Zatem ustawa
zmieniająca wchodzi w życie z dniem 24 sierpnia 2018 r. W związku z powyższym lekarze
powinni złożyć pracodawcy przedmiotowe oświadczenie od dnia 24 sierpnia 2018 r. do dnia 7
września 2018 r. w celu uzyskania wyższego wynagrodzenia od dnia 1 lipca 2018 r.
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Natomiast przedmiotowe oświadczenie może zostać złożone ze skutkiem od dnia 1 września
2018 r. lub ze skutkiem od dnia 1 października 2018 r., w zależności czy dane oświadczenie
zostało złożone w sierpniu 2018 r. czy we wrześniu 2018 r. Bez względu na wskazany termin,
od którego następuje skuteczność przedmiotowego oświadczenia, pracodawca zobowiązany
będzie do podwyższenia wynagrodzenia od dnia 1 lipca 2018 r., lekarzom, którzy spełnili
powyższe przesłanki.
Udzielając odpowiedzi na drugie pytanie prawne należy ponownie odnieść się do art. 9 ust.
1 ustawy zmieniającej, który stanowi, iż zobowiązania, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2,
lekarze składają po raz pierwszy w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
Wobec okoliczności, iż ustawa wchodzi w życie z dniem 24 sierpnia 2018 r., przedmiotowe
oświadczenia, które zostały złożone przed ww. terminem należy uznać za nieważne
(nieskuteczne).
Przechodząc do czwartego pytania prawnego należy wskazać na art. 4 ust. 1 ustawy
zmieniającej, w myśl, którego w latach 2018–2020 ze środków finansowych, o których mowa
w art. 131c ust. 1 pkt 1–3 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,
w ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej, finansuje się koszty wzrostu wynagrodzeń lekarzy i lekarzy dentystów
posiadających specjalizację.
Ponadto zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, lekarz może
uzyskać tytuł specjalisty w określonej dziedzinie medycyny:
1) po odbyciu szkolenia specjalizacyjnego oraz
2) po złożeniu Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego, zwanego dalej „PES”, albo
3) po uznaniu za równoważny tytułu specjalisty uzyskanego za granicą.
Mając na uwadze powyższe przepisy zasadnym jest przyjęcie założenia, iż lekarz posiadający
I stopień specjalizacji uzyskał tytuł specjalisty w określonej dziedzinie medycyny, zatem
również uprawniony jest do otrzymania podwyższonego wynagrodzenia. Nadto ustawa
zmieniająca nie wskazuje na określony stopień specjalizacji, który należałoby uzyskać celem
otrzymania podwyższonego wynagrodzenia.

Wnioski:
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Podsumowując, ustawa zmieniająca wchodzi w życie z dniem 24 sierpnia 2018 r. W związku
z powyższym lekarze powinni złożyć pracodawcy przedmiotowe oświadczenie od dnia 24
sierpnia 2018 r. do dnia 7 września 2018 r. w celu uzyskania wyższego wynagrodzenia od
dnia 1 lipca 2018 r.
Natomiast przedmiotowe oświadczenie może zostać złożone ze skutkiem od dnia 1 września
2018 r. lub ze skutkiem od dnia 1 października 2018 r., w zależności czy dane oświadczenie
zostało złożone w sierpniu 2018 r. czy we wrześniu 2018 r. Bez względu na wskazany termin,
od którego następuje skuteczność przedmiotowego oświadczenia, pracodawca zobowiązany
będzie do podwyższenia wynagrodzenia od dnia 1 lipca 2018 r., lekarzom, którzy spełnili
powyższe przesłanki.
Przedmiotowe oświadczenie lekarze składają po raz pierwszy w terminie 14 dni od dnia
wejścia w życie niniejszej ustawy. Wobec okoliczności, iż ustawa wchodzi w życie z dniem
24 sierpnia 2018 r., ww. oświadczenia, które zostały złożone przed danym terminem należy
uznać za nieważne.
Natomiast lekarz posiadający I stopień specjalizacji uzyskał tytuł specjalisty w określonej
dziedzinie medycyny, zatem również uprawniony jest do otrzymania podwyższonego
wynagrodzenia. Nadto ustawa zmieniająca nie wskazuje na określony stopień specjalizacji,
który należałoby uzyskać celem otrzymania podwyższonego wynagrodzenia.
W przypadku chęci skorzystania z pomocy radców prawnych i adwokatów z Kancelarii Lex
Secure w ramach Ogólnopolskiej Sieci Opieki Prawnej - należy skontaktować się
bezpośrednio z 24h Infolinią prawną pod numerem telefonu +48 501 538 539.
Z poważaniem,
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