Sopot, dnia 26 września 2018 r.
Sygn.: 009746

OPINIA PRAWNA
Przedmiot opinii:
1.

Czy można uznać, że tzw. "ustawa Szumowskiego" nie uwzględnia lekarzy dentystów jako
osoby uprawnione do otrzymania tzw. bonów patriotycznych (dodatków do pensji
zasadniczej lekarzy rezydentów) z tego powodu, że w ustawie napisane jest „lekarz”, a
nie „lekarz i lekarz dentysta”?

Wnioski i rekomendacje:
Należy uznać, że ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw uwzględnia również lekarzy dentystów, jako osoby uprawnione do otrzymania tzw.
bonów patriotycznych (dodatków do pensji zasadniczej lekarzy rezydentów), gdyż użycie
w przepisie słowa „lekarz” może być również rozumiane jako lekarz dentysta.
W przypadku odmiennej interpretacji zapisów wskazanej ustawy, doszłoby do nieuprawnionej
dyskryminacji lekarzy dentystów poprzez bezpodstawne uniemożliwienie im uzyskania „bonu
patriotycznego”.
Lekarz, któremu pracodawca odmawia opisanego powyżej prawa, powinien wezwać
pracodawcę do zapłaty z tytułu w/w prawa, a w przypadku braku dobrowolnej zapłaty przez
pracodawcę, sprawę należy skierować na drogę postępowania sądowego.
W przypadku, gdy w Państwa sprawie niezbędna będzie pomoc Adwokatów lub Radców
Prawnych z Kancelarii Lex Secure - należy skontaktować się bezpośrednio z 24h Infolinią
prawną pod numerem telefonu +48 501 538 539 lub e-mail: prawnik@opiekaprawna.pl
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Podstawy prawne:
1. Art. 3 ust. 1, art. 16j ust. 2b ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i
lekarza dentysty (t. j. Dz.U.2018.617 ze zm.);
2. Art. 2 pkt 2 lit. b ustawy z 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).

Stan prawny:
Udzielając odpowiedzi na pytanie prawne Zleceniodawcy, wskazać należy, że zgodnie z
postanowieniami ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (dalej ustawa zmieniająca), do ustawy
o zawodach lekarza i lekarza dentysty (dalej u.z.l.) wprowadzony został przepis art. 16j ust.
2b w brzmieniu:
Lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydentury może
zobowiązać się do wykonywania zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej w podmiocie wykonującym działalność leczniczą, który udziela świadczeń opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w łącznym okresie dwóch lat z pięciu
kolejnych lat przypadających od dnia uzyskania potwierdzenia zakończenia szkolenia
specjalizacyjnego, o którym mowa w art. 16r ust. 6 pkt 1, w łącznym wymiarze czasu pracy
odpowiadającym co najmniej równoważnikowi jednego etatu i otrzymać w zamian
wynagrodzenie zasadnicze wyższe niż określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 5,
o kwotę:
1) 700 zł miesięcznie, w przypadku szkolenia specjalizacyjnego w priorytetowej dziedzinie
medycyny, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 16g ust. 4;
2) 600 zł miesięcznie, w przypadku szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie medycyny innej
niż priorytetowa.
Przytoczony powyżej przepis definiuje prawo lekarzy do uzyskania tzw. „bonu patriotycznego”
od swoich pracodawców.
W celu udzielenia odpowiedzi na pytanie prawne Zleceniodawcy należy przytoczyć art. 3 ust.
1 u.z.l., zgodnie z którym, ilekroć w przepisach ustawy jest mowa o lekarzu bez
bliższego określenia, rozumie się przez to również lekarza dentystę.
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Zgodnie z przytoczonym powyżej przepisem, przez lekarza odbywającego szkolenie
specjalizacyjne należy rozumieć również lekarza dentystę.
W związku z powyższym wskazać należy, że ustawa zmieniając uwzględnia również lekarzy
dentystów jako osoby uprawnione do otrzymania tzw. bonów patriotycznych (dodatków do
pensji zasadniczej lekarzy rezydentów), gdyż użycie w przepisie słowa „lekarz” może być
również rozumiane jako lekarz dentysta.
Wskazać należy, że w przypadku odmiennego rozumienia zapisów wskazanej powyżej ustawy,
doszłoby do dyskryminacji lekarzy dentystów poprzez brak uprawnienia do uzyskania „bonu
patriotycznego”.
W związku z powyższym wskazać należy, że lekarzom dentystom przysługuje
uprawnienie do tzw. „bonu patriotycznego”. Lekarz, któremu pracodawca odmawia
opisanego powyżej prawa powinien wezwać pracodawcę do zapłaty z tytułu w/w prawa, a w
przypadku braku dobrowolnej zapłaty przez pracodawcę, sprawę należy skierować na drogę
postępowania sądowego.

Klauzula prawna:
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 prawną zastrzega sobie
prawo weryfikacji niniejszego opracowania w przypadku ujawnienia faktów nieznanych mu w
momencie jego sporządzenia.
Niniejszą Opinię prawną wydaje się do wiadomości Zleceniodawcy wraz z prawem publikacji
przez Zleceniodawcę. 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 prawnej nie daje gwarancji wyniku danej sprawy, w przypadku
skierowania jej na drogę postępowania sądowego lub administracyjnego.
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Z poważaniem,
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