
Opinia ZK OZZL  

o sytuacji lekarzy – kontraktowców  

w świetle nowej definicji pozarolniczej działalności gospodarczej 

w oparciu o komunikat Ministerstwa Finansów z 16 listopada 2006 r. 
 

 

Nowa definicja wymienia szereg przesłanek, które wyłączają niektóre podmioty z zakresu 

pozarolniczej działalności gospodarczej. 

 

Przesłanki te muszą być spełnione łącznie, czyli muszą wystąpić wszystkie razem. 

 

Aby nie zostać wyłączonym z tego zakresu, podmiot nie może jednocześnie: 

 

1. nie ponosić odpowiedzialności wobec osób trzecich za rezultat swoich czynności 

oraz za ich wykonywanie 
- lekarz na kontrakcie ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich, czyli 

pacjentów, o czym świadczy m.in. zwiększona (w porównaniu z pracownikiem 

etatowym) stawka ubezpieczenia OC (-) 

 

2. wykonywać czynności pod kierownictwem, oraz w miejscu i czasie wyznaczonym 

przez zlecającego 
- lekarz na kontrakcie wykonuje wprawdzie swoje czynności w miejscu 

wyznaczonym przez zlecającego i korzysta z jego infrastruktury (+), ale czas 

(dzień tygodnia) wykonywania tych czynności nie jest wyznaczony lecz 

uzgodniony (-), a ponadto czynności swoich nie wykonuje pod kierownictwem 

zlecającego, a samodzielnie (-) 

 

3. nie ponosić ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością, a więc 

m.in. ryzyka nieuzyskania przewidywanych (względnie oczekiwanych) wyników 

ekonomiczno-finansowych 
- lekarz na kontrakcie ponosi takie ryzyko, ponieważ zlecający może mu zlecić 

mniejszą (od spodziewanych) liczbę dyżurów, albo mniejszą (od 

spodziewanych) liczbę procedur do wykonania, chociażby z tego powodu, że 

zgłosi się mniejsza (od założonej) liczba pacjentów do leczenia (-), co stanowi 

zasadniczą różnicę w stosunku do pracownika etatowego, który niezależnie od 

liczby wykonanych procedur otrzymuje to samo wynagrodzenie, będące 

wówczas ryzykiem pracodawcy, innymi słowy – tzw. kontrakty podpisywane 

przez dyrektorów szpitali z lekarzami są tak konstruowane aby to na lekarzy, 

(wykonawców kontraktów) spadało ryzyko mniejszej ilości pacjentów, a więc 

i mniejszych przychodów.  

 

Zatem, w opinii ZK OZZL występuje tylko jedna przesłanka do wyłączenia lekarza 

kontraktowego z zakresu definicji pozarolniczej działalności gospodarczej (wyznaczone 

miejsce wykonywania czynności), czyli jest tylko jeden plus (+), natomiast wszystkie 

pozostałe – cztery razy minus (-) – pozostawiają go w ramach tej definicji. 
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