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Lekarze, którzy gotowi są podpisać umowę o zakazie konkurencji z „głównym”
pracodawcą, nie muszą rezygnować ze wszystkich dodatkowych umów, jakie
zawierają z innymi świadczeniodawcami (pracodawcami) - zwracają uwagę
prawnicy z kancelarii adwokackiej Duraj Reck i Partnerzy - Monika Wilczyńka
i apl. adw. Karolina Wojtas.

Wniosek taki płynie z analizy uchwalonej 5 lipca 2018 roku ustawy o zamianie ustawy o
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. z 2018 poz. 1532), która m.in. zapewnia podwyższenie lekarzom specjalistom
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Lekarze specjaliści nie muszą
rezygnować ze wszystkich
dodatkowych umów

Dąbrowa Górnicza: porodówka w
szpitalu zamknięta, trwa remont

Pielęgniarki z Przemyśla
zakończyły spotkanie z
przedstawicielami władz woj.
podkarpackiego

Grupa Neuca uruchomiła nowy
magazyn w Toruniu za 80 mln zł

Gadomski: blisko 100 mld zł na
ochronę zdrowia w 2019 r.

MZ polemizuje ze szpitalami ws.
sieci: będą korekty, ale z �nansami
nie jest źle

Lubuskie: 8,5 mln zł dotacji do
zabiegów rehabilitacyjnych

Włochy: ruch antyszczepionkowy
nie uchylił obowiązku szczepień

BĄDŹ NA BIEŻĄCO Z MEDYCYNĄ!
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Najważniejsze informacje portalu rynekzdrowia.pl prosto na
Twój e-mail
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Lekarze specjaliści nie muszą rezygnować ze
wszystkich dodatkowych umów
Autor: RRX/Rynek Zdrowia   04 października 2018 21:05

Gdańsk: akt oskarżenia ws.
lekarki pogotowia
ratunkowego

Korzystna odmiana tkanki
tłuszczowej pochodzi od
matki
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« POPRZEDNIA NASTĘPNA  »

wynagrodzeń zasadniczych do wysokości 6750 zł brutto miesięcznie, jeżeli zobowiążą się
wobec pracodawcy do nieudzielania świadczeń opieki zdrowotnej w innym podmiocie
wykonującym działalność leczniczą.

Jeżeli podmiot, w którym lekarz ma dodatkowe zatrudnienie realizuje umowę z NFZ w innym
zakresie niż wymienione w ustawie (np. w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej,
ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, czy rehabilitacji leczniczej) lub gdy lekarz nie udziela w
tym podmiocie świadczeń opieki zdrowotnej w warunkach całodobowych lub całodziennych, to
zachowuje prawo do wyższego wynagrodzenia - pod warunkiem, że złoży stosowne
oświadczenie (zobowiązanie).

Dla przykładu: lekarz zatrudniony jest w szpitalu na podstawie umowy o pracę w pełnym
wymiarze czasu pracy, a dodatkowo udziela świadczeń opieki zdrowotnej w postaci konsultacji
lekarskich w ramach umowy cywilnoprawnej u innego świadczeniodawcy i rozlicza się w
zależności od ilości skonsultowanych przypadków. Lekarz ten może zobowiązać się do
nieudzielania świadczeń opieki zdrowotnej u innego świadczeniodawcy i otrzymać wyższe
wynagrodzenie, a jednocześnie nie rezygnować z udzielanych kilka godzin dziennie konsultacji,
ponieważ dodatkowe zatrudnienie nie odbywa się w warunkach całodobowych lub
całodziennych.

Inaczej przedstawia się sytuacja lekarza, który poza stałym miejscem pracy, np. w przychodni,
dodatkowo pełni dyżury nocne na oddziale szpitalnym. W takiej sytuacji zmuszony będzie do
rezygnacji z dyżurów, ponieważ pełnione są w warunkach całodobowych lub całodziennych.

Ustawa przewiduje jednocześnie, że lekarze udzielający świadczeń opieki zdrowotnej w
hospicjach, zakładach opiekuńczo-leczniczych, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych,
zakładach rehabilitacji leczniczej i zakładach opieki długoterminowej zachowują prawo do
wyższego wynagrodzenia niezależnie od wskazanych wcześniej warunków.
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« POPRZEDNIA NASTĘPNA  »

Co więcej, ustawa przyznaje dyrektorowi oddziału wojewódzkiego NFZ kompetencję do
opublikowania na stronie BIP oddziału wykazu podmiotów leczniczych, w których może
wystąpić zagrożenie brakiem dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej lub ciągłości ich
udzielania, ze względu na zbyt małą liczbę lekarzy mogących udzielać świadczeń opieki
zdrowotnej w tych podmiotach. Lekarz podejmujący zatrudnienie w takim podmiocie
leczniczym nie jest objęty rygorami ustawy i ma prawo do wyższego wynagrodzenia.

Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej także
wyjęte zostało spod zakazu konkurencji.

Lekarze decydując się na podpisanie zobowiązania o zakazie konkurencji powinni wziąć pod
uwagę fakt, że finansowanie kosztów wzrostu wynagrodzeń zostało przewidziane jedynie na
lata 2018 - 2020. Oznacza to, że w 2020 roku złożone przez lekarzy zobowiązania przestaną
obowiązywać, a wysokość wynagrodzenia powróci do pierwotnej wysokości.

Należy pamiętać jednak, że niezależnie od powyższego, lekarze zatrudnieni na podstawie umów
o pracę lub umów cywilnoprawnych mogą zostać zobowiązani do zawarcia umów o zakazie
konkurencji i ograniczenia podejmowania dodatkowego zatrudnienia w postaci wprowadzenia
całkowitego zakazu lub konieczności uzyskania zgody na podjęcie takiego zatrudnienia czy też

działalności na podstawie art. 1011 Kodeksu pracy. Nie muszą się z tym wiązać podwyżki
wynagrodzenia zasadniczego.

Podobał się artykuł? Podziel się!
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Lekarze specjaliści nie muszą
rezygnować ze wszystkich
dodatkowych umów

Dąbrowa Górnicza: porodówka w
szpitalu zamknięta, trwa remont

Pielęgniarki z Przemyśla
zakończyły spotkanie z
przedstawicielami władz woj.
podkarpackiego

Grupa Neuca uruchomiła nowy
magazyn w Toruniu za 80 mln zł

Gadomski: blisko 100 mld zł na
ochronę zdrowia w 2019 r.

MZ polemizuje ze szpitalami ws.
sieci: będą korekty, ale z �nansami
nie jest źle

Lubuskie: 8,5 mln zł dotacji do
zabiegów rehabilitacyjnych

Włochy: ruch antyszczepionkowy
nie uchylił obowiązku szczepień

BĄDŹ NA BIEŻĄCO Z MEDYCYNĄ!

NEWSLETTER

Najważniejsze informacje portalu rynekzdrowia.pl prosto na
Twój e-mail
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wszystkich dodatkowych umów
Autor: RRX/Rynek Zdrowia   04 października 2018 21:05

Gdańsk: akt oskarżenia ws.
lekarki pogotowia
ratunkowego

Korzystna odmiana tkanki
tłuszczowej pochodzi od
matki
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