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Pan
Bartosz Arłukowicz
Minister Zdrowia

Szanowny Panie Ministrze,

Zarząd Krajowy OZZL otrzymał informację od lekarzy rezydentów, specjalizujących się w radiologii, że
urzędnik z Działu Spraw Rezydenckich MZ informuje ich ustnie, iż będą oni mieli obniżoną pensję
zasadniczą jeżeli po dniu 1 lipca br. ich dzienna norma czasu pracy pozostanie - jak dotychczas - w
wymiarze 5 godzin z powodu tego, że taką normę przewiduje regulamin pracy danego szpitala (i nie
został on jak dotąd zmieniony).

Wobec powyższego, prosimy aby zwrócił Pan uwagę odpowiednim osobom, żeby nie wprowadzali w
błąd lekarzy rezydentów. Wynagrodzenie lekarza rezydenta jest ustalone w rozporządzeniu ministra
zdrowia w sposób jednoznaczny i nie może być zmienione w inny sposób niż w drodze nowelizacji
rozporządzenia.

Czas pracy lekarza rezydenta, zgodnie z ustawą, powrruen odpowiadać czasowi pracy lekarza
specjalisty, zatrudnionego w danym szpitalu. Jeżeli regulamin pracy, obowiązujący w zakładzie, gdzie
zatrudniony jest lekarz rezydent, przewiduje dzienną normę czasu pracy dla lekarza radiologa w ilości
5 godzin, to odnosi się to również do lekarza rezydenta. Lekarze rezydenci, jako pracownicy
zatrudnieni na podstawie umowy o pracę podlegają przepisom kodeksu pracy i innych przepisów
prawa pracy, w tym regulaminom, układom zbiorowym i innym zbiorowym porozumieniom
zawartym w określonych zakładach pracy.

Zmiana warunków umowy o pracę lekarza rezydenta (poza kwotą wynagrodzenia zasadniczego, która
jest ustalona na drodze rozporządzenia ministra zdrowia) może nastąpić na drodze wypowiedzenia
przez pracodawcę zgodnie z procedurą przewidzianą w kodeksie pracy. Umowa o pracę w części
dotyczącej czasu pracy nie może być mniej korzystna niż przewiduje to regulamin pracy w danym
zakładzie (lub układ zbiorowy pracy). Jeżeli zatem dyrekcja chce wydłużyć lekarzom (również
lekarzom rezydentom) czas pracy zgodnie z możliwościami (nie nakazem !) jakie daje ustawa o
działalności leczniczej, musi najpierw zmienić odpowiednio regulamin pracy (układ zbiorowy). Bez
dokonania takiej zmiany, wydłużenie czasu pracy w indywidualnych umowach będzie BEZPRAWNE.
Dotyczy to zarówno lekarzy specjalistów, jak i lekarzy rezydentów.

Z wyrazami szacunku.
Zarząd Krajowy
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