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Sopot, dnia 1 sierpnia 2018 r. 

 

Sygn.: 009084 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE PRAWNE 

skierowane przez Zleceniodawcę w dniu 31 lipca 2018 r. o godzinie 12:06 w ramach 

abonamentu Lex Secure 24h Opieka Prawna 

Przedmiot odpowiedzi: 

1. Czy lekarzowi pracującemu w szpitalu i hospicjum przysługuje prawo skorzystania ze 

wzrostu wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie przyjętej przez Senat o zmianie 

ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 

oraz niektórych innych ustaw?  

Podstawy prawne:  

1. Art. 15 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz.U.2017.1938 ze zm.); 

2. Przyjęta przez Senat ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. 

Klauzula prawna: 

Przygotowując niniejszą Odpowiedź na pytanie prawne przeanalizowano i polegano 

wyłącznie na informacjach otrzymanych od Zleceniodawcy. Nie badano, ani nie 

weryfikowano prawdziwości przedstawionego stanu faktycznego. Sporządzający niniejszą 

Odpowiedź na pytanie prawne zastrzega sobie prawo weryfikacji niniejszego opracowania w 

przypadku ujawnienia faktów nieznanych mu w momencie jego sporządzenia. 

 

Niniejszą Odpowiedź na pytanie prawne wydaje się wyłącznie do wiadomości i do 

wyłącznego użytku Zleceniodawcy. 

 

Odpowiedź dotyczy wyłącznie kwestii w niej określonych i nie może być interpretowana, 

jako obejmująca, w tym przez domniemanie, inne, niewspomniane w niej kwestie. 

 

W niniejszej Odpowiedzi na pytanie prawne zaprezentowano niezależną, subiektywną ocenę 

sporządzającego, dotyczącą prawnych aspektów przedmiotu analizy, w szczególności ocena 
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prawna przedstawiona w Odpowiedzi nie daje gwarancji wyniku danej sprawy, w przypadku 

skierowania jej na drogę postępowania sądowego lub administracyjnego. 

Stan faktyczny: 

Zleceniodawca chciałaby się dowiedzieć, czy lekarzowi zatrudnionemu na podstawie umowy 

o pracę w szpitalu i dodatkowo świadczącemu, w ramach swojej działalności gospodarczej, 

usługi dla Hospicjum, mającego kontrakt z NFZ, przysługuje prawo skorzystania ze wzrostu 

wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie przyjętej przez Senat o zmianie ustawy o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych 

innych ustaw. 

Stan prawny: 

Odpowiadając na zadane przez Zleceniodawcę pytanie prawne należy odwołać się do 

przyjętej przez Senat ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (dalej ustawa przyjęta 

przez Senat). 

 

Stosownie do art. 4 ustawy przyjętej przez Senat podwyżki wynagrodzeń lekarzy i lekarzy 

dentystów posiadających specjalizację świadczeniodawcy przeznaczają dla lekarzy, 

spełniających 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; 

2) zobowiążą się wobec pracodawcy do nieudzielania odpłatnie świadczeń opieki zdrowotnej, 

o których mowa w pkt 1, 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 zmienianej w art. 1, z wyłączeniem świadczeń opieki zdrowotnej 

udzielanych w hospicjach, zakładach opiekuńczo-leczniczych, zakładach pielęgnacyjno-

opiekuńczych, zakładach rehabilitacji leczniczej i zakładach opieki długoterminowej. 

 

Możliwy do uznania jest wniosek, iż jest to przepis szczególny i zarazem zmieniający treść 

art. 15 ust. 2 pkt 3,4, 6-12, 15 i 16 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych (dalej jako u.ś.o.). 
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Należy nadmienić, iż Hospicjum, które realizuje umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, 

można określić świadczeniodawcą wymienionym w art. 4 pkt 2.  

 

Z kolei z zapisów art.  ust. 2 w/w ustawy wynika, że przedmiotowe oświadczenie powinno 

zawierać zobowiązanie do nieudzielania odpłatnie świadczeń opieki zdrowotnej 

wymienionych enumeratywnie w art. 15 ust. 2 pkt 3,4, 6-12, 15 i 16 u.ś.o., za wyłączeniem 

świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w hospicjach, zakładach opiekuńczo-leczniczych, 

zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, zakładach rehabilitacji leczniczej i zakładach opieki 

długoterminowej.  

 

Powyższe oznacza zatem, że lekarzowi pracującemu w szpitalu i hospicjum przysługuje 

prawo do skorzystania ze wzrostu wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie przyjętej przez 

Senat.  

 

W celu skorzystania z w/w uprawnienia lekarz taki powinien złożyć oświadczenie, o którym 

mowa w art.  ust. 2 w/w ustawy.  

Wnioski: 

 

Podsumowując, że lekarzowi pracującemu w szpitalu i hospicjum (oba podmioty świadczą 

usługi dla Narodowego Funduszu Zdrowia), przysługuje prawo do skorzystania ze wzrostu 

wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie przyjętej przez Senat.  

 

W celu skorzystania z w/w uprawnienia lekarz taki powinien złożyć oświadczenie, o którym 

mowa w art.  ust. 2 w/w ustawy.  

 

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, 

 

 
 

 


