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Formy zatrudnienia personelu medycznego

Forms of employment of medical staff

The article comprehensively presents available forms of em-
ployment in medical facilities. The paper begins with presentation of 
employment under an employment contract, as well as non-employ-
ment based on a civil contract. The article discusses civil contracts 
such as a mandate contract, a specific-task contract as well as a ser-
vice contract and differences occurring for medical staff with regard 
to employment based on the establishment of an employment re-
lationship and employment under a mandate contract. Importantly, 
the article provides an insight into regulations regarding the working 
time of medical staff depending on the type of contract. The article 
also includes a reference to forms of employment of doctors in the 
context of the financial condition of hospitals and employment policy 
used in hospitals. This issue was a subject of the Government Inspec-
torate report in 2015. The conclusions contained in the report are 
also taken into consideration in the article.

Keywords: employment contract, contract, civil contract, employ-
ment relationship, working time.

Artykuł w sposób kompleksowy przedstawia możliwości wyboru 
formy zatrudnienia w placówkach leczniczych. Punktem wyjścia roz-
ważań jest przedstawienie zatrudnienia pracowniczego, czyli zatrud-
nienia na podstawie umowy o pracę, jak i zatrudnienia niepracow-
niczego, opartego na umowie cywilnej. W treści artykułu omówiono 
takie umowy cywilne jak: umowę zlecenia, umowę o dzieło oraz umo-
wę o świadczenie usług i przedstawiono jakie różnice dla personelu 
medycznego ma zatrudnienie w oparciu o nawiązanie stosunku pracy 
oraz zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia. Ważnym elementem 
artykułu jest przedstawienie regulacji dotyczącej czasu pracy persone-
lu medycznego w zależności od typu umowy oraz odniesienie do form 
zatrudnienia lekarzy w kontekście kondycji finansowej szpitali i stoso-
wanej w nich polityki zatrudnienia. Niniejsza kwestia była przedmio-
tem raportu Najwyższej Izby Kontroli z 2015 roku. Wnioski zawarte 
w raporcie również zostały uwzględnione w treści artykułu.

Słowa kluczowe: umowa o pracę, kontrakt, umowa cywilna, stosunek 
pracy, czas pracy.
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Tematyka poświęcona sposobom zatrudnienia personelu me-
dycznego jest niezwykle ważna w odniesieniu do odpowiedzialno-
ści ponoszonej przez specjalistów z zakresu medycyny w przypadku 
zaistnienia błędu medycznego. Z tej też przyczyny istotne znaczenie 
ma zapewnienie personelowi medycznemu możliwości świadczenia 
pracy w sposób prawidłowy. W przypadku lekarzy zapewnienie na-
leżytych warunków świadczonej pracy będzie odnosić się również 
do określenia czasu pracy. Oczywistym wydaje się fakt, że zmęcze-
nie osoby świadczącej pomoc medyczną będzie mieć bezpośrednie 
przełożenie na bezpieczeństwo pacjentów, zatem lekarz decydując 
się na określoną formę zatrudnienia powinien znać konsekwencje, 
jakie niesie za sobą dany wybór. Aktualnie nie istnieje szczególna 
ustawa, która regulowałaby zagadnienie zatrudnienia personelu me-
dycznego. Do zatrudnienia personelu medycznego mają zastosowa-
nie przepisy ogólne dotyczące zatrudnienia, czyli Ustawa z dnia 23 
kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (dalej: k.c.) oraz Ustawa z dnia 
26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (dalej: k.p.) oraz przepisy szcze-
gólne, czyli Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności lecz-
niczej (dalej: ustawa o działalności leczniczej).

Zatrudnienie personelu medycznego  
na podstawie umowy o pracę

Korzystając z definicji pracownika zawartej w art. 2 k.p. nale-
ży odnieść się do podziału na zatrudnienie pracownicze i niepra-
cownicze. Zgodnie z przywołaną definicją pracownikiem jest osoba 
zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, 

mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Wobec powyższego, 
pracownikiem nie będzie osoba niespełniająca kryteriów wskaza-
nych w ww. definicji. W placówkach medycznych personel może 
być zatrudniony zarówno w formie typu pracowniczego, jak i nie-
pracowniczego. Powyższy podział jest uzależniony od podstawy 
prawnej zatrudnienia. Czynnikiem decydującym jest okoliczność, 
czy dana osoba nawiązała stosunek pracy z placówką medyczną, 
który będzie regulowany na podstawie k.p., czy też zatrudnienie po-
wstało na podstawie innego stosunku prawnego, czyli np. umowy 
zlecenie, wtedy zastosowanie będzie mieć k.c. Osoba zatrudniona 
na podstawie umowy cywilnoprawnej nie będzie mogła korzystać 
z przywilejów pracowniczych, ani nazywać się pracownikiem w zna-
czeniu zaprezentowanej definicji. Do nawiązania stosunku pracy jest 
wymagane zgodne oświadczenie woli pracodawcy i pracownika. 
Umowny stosunek pracy powstaje na podstawie umowy zawartej 
między tymi podmiotami. Umowa o pracę to zgodne oświadczenie 
woli stron stosunku pracy, na podstawie którego pracownik zobo-
wiązuje się do odpłatnego świadczenia określonego rodzaju pracy 
na rzecz pracodawcy w sposób ciągły w warunkach podporządko-
wania drugiej stronie, a pracodawca do zatrudniania pracownika za 
wynagrodzeniem (zob. Łapiński 2011; Wagner 2010: 139-140; Salwa 
2007: 91-92). Umowa o pracę jest czynnością prawną dwustron-
nie zobowiązującą, odpłatną, do której zawarcia dochodzi przez 
porozumienie się stron. Umowa o pracę powinna określać strony 
umowy (dane identyfikacyjne pracodawcy i pracownika), rodzaj 
umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, a zwłaszcza: 
rodzaj pracy; miejsce wykonywania pracy; wynagrodzenie za pracę 
odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wyna-
grodzenia; wymiar czasu pracy oraz termin rozpoczęcia pracy. Nale-
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ży podkreślić, że zatrudnienie wypełniające cechy charakterystyczne 
umowy o pracę będzie traktowane jako nawiązanie stosunku pracy 
bez względu na nazwę zawartej umowy. Z powyższym będzie się 
wiązała konieczność spełnienia warunków pracy zgodnych z k.p. (Py-
larz 2017). Termin nawiązania stosunku pracy określa art. 26 k.p., 
zgodnie z którym stosunek pracy nawiązuje się w terminie określo-
nym w umowie jako dzień rozpoczęcia pracy, a jeżeli terminu tego 
nie określono – w dniu zawarcia umowy. W myśl art. 22 k.p. przez 
nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykony-
wania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego 
kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez praco-
dawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodze-
niem. Jak już wskazano, w treści umowy o pracę powinien być okre-
ślony rodzaj umowy o pracę. Zgodnie z k.p. wyróżniamy następujące 
umowy: na okres próbny, na czas określony, na czas nieokreślony, 
na zastępstwo, na czas wykonywania określonej pracy. Ponadto, art. 
25 § 2 k.p. stanowi, że umowa o pracę na okres próbny, nieprzekra-
czający 3 miesięcy, zawierana jest w celu sprawdzenia kwalifikacji 
pracownika i możliwości jego zatrudnienia, aby wykonywał określo-
ny rodzaj pracy. Niezależnie od posiadanych przez pracownika for-
malnych kwalifikacji możliwe jest jego zatrudnienie na okres próbny 
w celu sprawdzenia jego praktycznych umiejętności i przydatności 
dla pracodawcy przy wykonywaniu danego rodzaju pracy w stopniu 
uzasadniającym zawarcie z nim umowy o pracę na okres dłuższy 
niż 3 miesiące (por. Rylski 2017). Jednocześnie należy pamiętać, że 
zgodnie z § 3 komentowanego przepisu ponowne zawarcie umowy 
o pracę na okres próbny z tym samym pracownikiem jest możliwe: 
1) jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania innego 
rodzaju pracy, 2) po upływie co najmniej 3 lat od dnia rozwiązania 
lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę, jeżeli pracownik ma 
być zatrudniony w celu wykonywania tego samego rodzaju pracy, 
w tym przypadku dopuszczalne jest jednokrotne ponowne zawarcie 
umowy na okres próbny.

Umowa o pracę może być zawarta na czas określony (z umowy 
wynika przez jaki okres będzie świadczona praca, czyli znany jest 
koniec jej obowiązywania) oraz na czas nieokreślony (koniec świad-
czenia pracy nie jest oznaczony w umowie w czasie jej zawarcia). 
Umowa o pracę na czas oznaczony posiada pewne ograniczenia cza-
sowe, tj. zgodnie z art. 251 § 1 k.p. okres zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia 
na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych mię-
dzy tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 33 
miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech. 
Bowiem zgodnie z § 3 ww. przepisu, jeżeli okres zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę na czas określony jest dłuższy niż okres, 
o którym mowa w § 1, lub jeżeli liczba zawartych umów jest większa 
niż liczba umów określona w tym przepisie, uważa się, że pracownik, 
odpowiednio od dnia następującego po upływie okresu, o którym 
mowa w § 1, lub od dnia zawarcia czwartej umowy o pracę na czas 
określony, jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas 
nieokreślony. Jednocześnie należy zauważyć, że od przedstawionej 
reguły dotyczącej czasu wykonywania pracy na podstawie umowy 
na czas określony są wyjątki. Określa je § 4 omawianego art. 251 

k.p. Ogólnej formuły nie stosuje się do umów o pracę zawartych 
na czas określony: 1) w celu zastępstwa pracownika w czasie jego 
usprawiedliwionej nieobecności w pracy; 2) w celu wykonywania 

pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym; 3) w celu wyko-
nywania pracy przez okres kadencji; 4) w przypadku gdy pracodaw-
ca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie. Umowa 
o pracę na czas zastępstwa jest formą zatrudnienia na postawie 
umowy o pracę, jednak z racji, że zatrudnienie dotyczy jedynie za-
stępstwa podczas usprawiedliwionej nieobecności w pracy stałego 
pracownika zastępujący nie korzysta w pełni z ochrony pracowniczej 
przewidzianej w k.p., np. nie korzysta z zakresu ochrony w związku 
z macierzyństwem, czyli z tzw. urlopu macierzyńskiego – wyłączenie 
to wynika z art. 177 § 31 k.p.

Zatrudnienie personelu medycznego  
na podstawie kontraktu

Do powszechnych form zatrudnienia personelu medycznego 
w podmiotach leczniczych należy zatrudnienie na podstawie tzw. 
stosunku cywilnoprawnego. Przede wszystkim, popularność co do 
formy zatrudnienia personelu medycznego zdobyły umowy kontrak-
towe, czyli potocznie „kontrakty”. Podkreślić należy, że „kontrakt” 
nie jest specyficznym rodzajem umowy cywilnej. Jest to jedynie po-
wszechnie używana, potoczna nazwa umów cywilnych zawieranych 
z personelem medycznym, a także umów zawieranych przez świad-
czeniodawców z Narodowym Funduszem Zdrowia. W rzeczywistości 
słowo contractus oznacza po łacinie umowę i słowo to może być 
ewentualnie używane jako jej synonim, a nie określenie konkretne-
go rodzaju umowy. Tzw. umowy kontraktowe łączące lekarza z pod-
miotem leczniczym nie są niczym innym jak tylko rodzajem umowy 
cywilnej, której przedmiotem jest świadczenie usług poprzez udzie-
lanie konkretnych świadczeń zdrowotnych. Umowy cywilne zawie-
rane są bezpośrednio z lekarzem i mają zazwyczaj formę zlecenia. 
Możliwość zawierania umów cywilnych i ich podstawowe rodzaje 
reguluje k.c. Do nazwanych umów cywilnych, najczęściej zawiera-
nych z personelem podmiotu leczniczego należą umowa zlecenia 
i umowa o dzieło, a do nienazwanych umowa o świadczenie usług 
(Paszkowska 2018).

Zgodnie z treścią art. 734 k.c. przez umowę zlecenia przyjmu-
jący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności 
prawnej dla dającego zlecenie. Umowa zlecenia należy do kate-
gorii umów o świadczenie usług. W ramach tej kategorii wyróż-
nia się umowy nazwane, w których świadczenie główne polega 
na wykonywaniu wyłącznie czynności prawnych dla innej osoby. 
Przepisy regulujące zlecenie, tj. art. 734–749, 751 pkt 1 k.c. mają 
dwa dodatkowe zakresy odniesienia ze względu na ich odpowied-
nie stosowanie do umów o świadczenie usług nieuregulowanych 
innymi przepisami kodeksu cywilnego, np. art. 750 k.c. essentialia 
negotii umowy zlecenia obejmują jedynie określenie czynności 
prawnej, którą przyjmujący zlecenie ma wykonać. Do elementów 
przedmiotowo istotnych nie należy natomiast ustalenie wysokości 
wynagrodzenia, które w razie braku uzgodnień stron określane jest 
na podstawie obowiązującej stawki lub należy się przyjmującemu 
zlecenie stosownie do nakładu wykonanej pracy (Drapała 2017). 
Jednocześnie należy podkreślić, że zatrudnienie na podstawie umo-
wy zlecenia nie jest preferencyjne dla pracownika w kontekście gwa-
rancji stworzenia należytych warunków pracy, jak i zagwarantowania 
świadczeń wynikających z kodeksu pracy, np. zapewnienie urlopu 
macierzyńskiego. Odnosząc się do kryteriów pracy świadczonej na 
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podstawie umowy zlecenia należy zauważyć, że świadczenie przyj-
mującego zlecenie nie polega na osiągnięciu pewnego rezultatu, 
ale na podjęciu starannych zabiegów w celu wykonania zlecenia. 
Jest to więc zobowiązanie starannego działania. Przyjmujący zlece-
nie nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie zlecenia, jeżeli 
przy wykonywaniu powierzonych mu czynności zachowa należytą 
staranność (Zakrzewski 2018). Zwolnienie się z odpowiedzialności 
przy wykazaniu zachowania należytej staranności jest bardzo ważne 
z punktu widzenia uprawiania zawodu lekarza, czy też wykonywa-
nia pracy w charakterze personelu medycznego. Co więcej, stroną 
umowy zlecenia może być każdy, zatem przyjmującym zlecenie jest 
najczęściej osoba fizyczna prowadząca własną działalność gospo-
darczą. Do umowy zlecenia zalicza się umowę o korzystanie z cu-
dzych usług, na podstawie której wyróżnia się osobisty stosunek 
zaufania dającego zlecenie do zleceniobiorcy, czego konsekwencją 
są szczególne unormowania dotyczące swobody wypowiedzenia 
zlecenia w każdym czasie przez dającego zlecenie (art. 746 § 1 k.c.), 
odstąpienia zleceniobiorcy od wskazówek dającego zlecenie (art. 
737 k.c.), a także obowiązek osobistego wykonania zlecenia (art. 
738 i 748 k.c). Przepisy o umowie zlecenia mogą być uzupełniająco 
(subsydiarnie), odpowiednio stosowane do umów podobnych do 
zlecenia, gdy nie występuje wyraźne ustawowe odesłanie, jednocze-
śnie niniejsza teza jest przedmiotem dyskusji w doktrynie. Według 
jednego poglądu zlecenie jest podstawowym (wiodącym) typem 
umowy ze względu na to, że jego elementy przedmiotowo istotne 
mieszczą pozostałe umowy, których elementy przedmiotowo istotne 
są węższe, np. komis zobowiązuje do kupna lub sprzedaży rzeczy ru-
chomej na rachunek dającego zlecenie (komitenta), lecz w imieniu 
własnym (art. 765 k.c.). Jeżeli więc przepisy szczególne dotyczące 
tej umowy nie regulują jakiegoś zagadnienia, to odpowiednio sto-
sować należy przepisy ogólne o zleceniu (lex generalis – lex specia-
lis). Przeważa pogląd odmienny, który odrzuca postrzeganie relacji 
między odrębnymi typami umowami przez pryzmat ich elementów 
przedmiotowo istotnych, w efekcie czego zlecenie nie jest uznawane 
za podstawowy (wiodący) typ umowy. Do umów, które „mieszczą” 
się w umowie zlecenia, jeżeli zachodzi taka potrzeba, należy stoso-
wać w drodze analogii przepisy dotyczące tej umowy, która pełni 
wobec niej zbliżone funkcje, a nie automatycznie umowę zlecenia 
(Zakrzewski 2018). Z zaprezentowanym poglądem nie sposób się 
nie zgodzić, przepisy ogólne wynikające z umowy zlecenia powinny 
być stosowane odpowiednio do danej umowy tylko w przypadku, 
gdy umowa posiadająca podobne do niej funkcje nie reguluje okre-
ślonych zagadnień.

Umowa o dzieło została określona w art. 627 k.c., zgodnie 
z treścią przywołanego przepisu przez umowę o dzieło przyjmują-
cy zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, 
a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Stronami umowy o dzie-
ło, podobnie jak w umowie zlecenia, są zamawiający, czyli podmiot, 
który w zamian za wynagrodzenie oczekuje uzyskania określonego 
w umowie dzieła, oraz przyjmujący zamówienie, czyli podmiot, któ-
ry dzieło ma wykonać. Jednocześnie należy mieć na uwadze, że na 
stronach umowy poza zobowiązaniem do wykonania dzieła i zapłaty 
wynagrodzenia ciąży wiele dodatkowych obowiązków. Do obowiąz-
ków tych należy zaliczyć: obowiązek współdziałania stron przy wy-
konywaniu dzieła, obowiązek dostarczenia niezbędnych materiałów 
i narzędzi potrzebnych do wykonania dzieła, obowiązek wydania 

dzieła oraz korelatywnie z nim sprzężony obowiązek jego odebrania. 
Kodeks cywilny nie wprowadza jakichkolwiek wymogów odnośnie 
do formy, w jakiej umowa o dzieło powinna zostać zawarta. Z tego 
też powodu dla skutecznego zawarcia umowy wystarczający jest 
konsensus stron w zakresie elementów przedmiotowo istotnych, 
wyrażony w dowolny sposób, np. ustny, jak również poprzez facta 
concludentia (Wyrzykowski 2018). Jednocześnie należy podkreślić, 
że lekarze znacznie rzadziej korzystają z tego typu umowy niż z tra-
dycyjnej umowy cywilnej, jaką jest umowa zlecenia.

Różnice wynikające z formy zatrudnienia

Odnosząc się do wcześniej opisywanych form zatrudnienia, 
czyli zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub umowy cywil-
nej należy wskazać różnice pomiędzy nimi. Przede wszystkim należy 
odnieść się do czasu pracy. Czas pracy to czas, w którym pracownik 
pozostaje do dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub innym 
miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Podstawowy dobowy 
wymiar czasu pracy pracownika podmiotu leczniczego zgodnie z tre-
ścią art. 93 ustawy o działalności leczniczej wynosi 7 godzin i 35 mi-
nut na dobę, a tygodniowy 37 godzin 55 minut. Jednocześnie prze-
dłużenie dobowego wymiaru czasu pracy w oparciu o art. 94 ustawy 
o działalności leczniczej jest możliwe (z pewnymi wyjątkami np. do-
tyczącymi kobiet w ciąży) do 12 godzin na dobę. Praca wykonywana 
ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy stanowi pracę 
w godzinach nadliczbowych. Zgodnie z treścią art. 1511 k.p. za pra-
cę w godzinach nadliczbowych, oprócz normalnego wynagrodze-
nia, przysługuje dodatek w wysokości 50% lub 100% wynagrodzenia 
albo czas wolny od pracy. Pracownicy wykonujący zawód medyczny 
i posiadający wyższe wykształcenie, zatrudnieni w podmiocie lecz-
niczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne 
i całodobowe świadczenia zdrowotne mogą być, po wyrażeniu na to 
zgody, tj. po złożeniu klauzuli opt-out, zobowiązani do pracy w wy-
miarze przekraczającym przeciętnie 48 godzin na tydzień w przyję-
tym okresie rozliczeniowym. Zgoda ta musi być uprzednia i wyrażo-
na w formie pisemnej oraz dobrowolna. Pracownikowi podmiotu 
leczniczego przysługuje w każdej dobie prawo do co najmniej 11 
godzin nieprzerwanego odpoczynku. W każdym tygodniu pracownik 
ma prawo do co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku 
obejmującego co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku 
dobowego. Ograniczenia czasu pracy i dodatkowe wynagrodzenie za 
przepracowane godziny nadliczbowe, nie obowiązują z mocy prawa 
w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy cywilnej. W przy-
padku umowy cywilnej wszystkie uzgodnienia, również te dotyczące 
przerwy lub ograniczenia czasu pracy zależą od woli stron. Zgodnie 
z treścią art. 154 k.p. pracownik zatrudniony na podstawie umowy 
o pracę ma m.in. prawo do całorocznego, nieprzerwanego, płatne-
go urlopu wypoczynkowego w wymiarze 20 lub 26 dni w zależno-
ści od stażu pracy. Natomiast lekarz wybierający zatrudnienie na 
podstawie umowy cywilnej, co do zasady, nie ma prawa do urlopu 
wypoczynkowego, czy też urlopu okolicznościowego wynikającego 
z k.p. Jednocześnie lekarze mogą się umówić co do ilości dni „urlo-
pu”, czyli przerwy od świadczenia usług. Następna z różnic pomiędzy 
formą zatrudnienia polega na braku zapewnienia minimalnego wy-
nagrodzenia, ani ochrony wynagrodzenia w przypadku zatrudnienia 
na podstawie umowy cywilnej. Co więcej, pracownik zatrudniony na 
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podstawie umowy o pracę jest zwolniony z obowiązku rozliczania się 
z wynagrodzenia, uiszczania wszelkich podatków, czy też rozliczania 
zobowiązań publiczno-prawnych. W przypadku zatrudnienia na pod-
stawie umowy o pracę większość obowiązków wynikających z za-
trudnienia spoczywa na pracodawcy. Na podstawie k.p. pracodaw-
ca jest zobowiązany zapewnić pracownikowi odpowiednie warunki 
pracy, co wiąże się z zapewnieniem odpowiedniego sprzętu, który 
umożliwi pracownikom wykonywanie zleconych zadań. Przykładem 
może być wyposażenie szpitala w nowe sprzęty diagnostyczne.

Forma zatrudnienia lekarza jest również bardzo ważna w kon-
tekście odpowiedzialności personelu medycznego za niezawinione 
błędy medyczne. W przypadku umowy o pracę odpowiedzialność 
ponosi pracodawca na zasadzie ryzyka, zaś w przypadku zatrudnie-
nia na podstawie umowy cywilnej odpowiedzialność poniesie lekarz 
na podstawie tzw. ryzyka osobowego. Kolejną różnicą są sposoby 
wypowiedzenia umowy. W przypadku zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę art. 30 k.p. określa następujące sposoby rozwiązania 
stosunku pracy: 1) na mocy porozumienia stron; 2) przez oświadcze-
nie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwią-
zanie umowy o pracę za wypowiedzeniem); 3) przez oświadczenie 
jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie 
umowy o pracę bez wypowiedzenia); 4) z upływem czasu, na któ-
ry była zawarta; 5) z dniem ukończenia pracy, dla której wykona-
nia była zawarta. Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia jest 
znacznie mniej chronione, bowiem warunki wypowiedzenia zależą 
jedynie od stron. W konsekwencji umowę zlecenia dużo łatwiej wy-
powiedzieć, czy też zmienić (Paszkowska 2018).

Zatrudnienie personelu medycznego  
a kondycja finansowa szpitali

Podczas publicznych debat na temat problemów finansowych 
placówek medycznych wskazano jako przyczynę zadłużenia szpitali 
zatrudnianie personelu medycznego na podstawie umowy o pracę. 
Deklarowano, że zmiana polityki zatrudnienia poprawi kondycję fi-
nansową szpitali. Najwyższa Izba Kontroli (dalej: NIK) w 2015 roku 
zbadała jakie znaczenie dla finansów szpitala ma forma zatrudnienia 
personelu medycznego. Jak czytamy w raporcie NIK z 22 lipca 2015 
roku pt. Zatrudnienie w samodzielnych publicznych zakładach opie-
ki zdrowotnej, koszty zatrudnienia personelu stanowią dominującą 
część wydatków szpitali ogółem: w skontrolowanych placówkach 
wyniosły one od ok. 47% do ponad 85%. Z kolei koszty zatrudnienia 
personelu medycznego to od 80% do 90% wszystkich wynagrodzeń. 
Większość kontrolowanych szpitali (16 spośród 22) uzyskała w ca-
łym badanym okresie ujemny wynik finansowy, a mimo to nadal 
przeznaczała na wynagrodzenia personelu kwoty przekraczające ich 
możliwości finansowe. Z raportu wynika, że w latach 2011–2014 (do 
30 czerwca) koszty wynagrodzeń w szpitalach wynikające z umów 
o pracę zwiększyły się o 3,4%, podczas gdy koszty umów cywilno-
prawnych, czyli kontraktów (w znakomitej większości lekarskich), 
wzrosły o blisko 14%. Średni wzrost wynagrodzeń personelu me-
dycznego kontrolowanych szpitali (z kontraktów i umów o pracę 
łącznie) w badanym okresie był prawie dwukrotnie wyższy od śred-
niego wzrostu przychodów uzyskiwanych z kontraktów zawartych 
z NFZ. Wzrost kosztów osobowych pochłaniał więc niemal cały 
ewentualny zysk ze zwiększających się kontraktów z NFZ. Progra-

my restrukturyzacyjne opracowało osiem z 22 szpitali, skutecznie 
zrealizowały trzy. Jednym z podstawowych założeń programów na-
prawczych wdrażanych w szpitalach była m.in. zmiana warunków 
wynagradzania kadry medycznej. Obniżeniu kosztów działania szpi-
tali miała pomóc przede wszystkim zmiana formy zatrudnienia per-
sonelu medycznego z umów o pracę na rzecz kontraktów (tj. umów 
cywilnoprawnych). Jak wynika z raportu NIK brak przejrzystych za-
sad ustalania stawek wynagrodzenia dla lekarzy, które np. mogłyby 
korespondować z wynikiem finansowym komórki, w której dany 
pracownik był zatrudniony bezpośrednio wpłynął na pogorszenie 
sytuacji finansowej szpitali objętych programem naprawczym. Wo-
bec powyższego, programy, które rekomendowały zatrudnienie le-
karzy na podstawie umowy cywilnoprawnej jako środek walki z nie-
korzystną sytuacją finansową szpitali należy uznać za nieskuteczny. 
Co więcej, zatrudnienie personelu medycznego na podstawie k.c. 
pozwalało na nieprzerwaną, wielogodzinną pracę lekarzy i pielęgnia-
rek, co bezpośrednio przekłada się na bezpieczeństwo pacjentów, 
ponieważ czynnik zmęczenia jest swoistym ryzykiem.

NIK w uwagach i wnioskach końcowych omawianego raportu 
zaproponował rozważenie doregulowania przepisów dotyczących 
odpoczynku dla lekarzy w taki sposób, aby odpoczynek był przypi-
sany jako obligatoryjny do danego pracownika z uwzględnieniem 
czasu wykonywania obowiązków u jednego pracodawcy bez wzglę-
du na rodzaj wykonywanej umowy. Jednocześnie dotychczas czas 
pracy lekarza jest regulowany na podstawie ustawy o działalności 
leczniczej oraz k.p., które w dużej mierze się wykluczają. Z raportów 
Państwowej Inspekcji Pracy wynika, że lekarze są w pracy średnio 
70–80 godz. tygodniowo, czyli znacznie więcej niż jest to dopusz-
czalne. Taką możliwość stwarza podpisywana przez lekarzy wspo-
mniana już klauzula opt-out. Sytuacja ta, przy stałym braku lekarzy 
praktycznie wszelkich specjalizacji i utrudnionym do nich dostępie, 
stała się normą w polskich podmiotach leczniczych. Normą, która, 
choć w praktyce pozwala na podstawowe funkcjonowanie szpitali, 
jest jednak sytuacją bezwzględnie naganną. Pomimo dobrowol-
ności podpisania klauzuli opt-out, aż tak długi czas pracy lekarza 
jest niedopuszczalny z wielu powodów, jak choćby bezpieczeństwo 
chorych. W ostatnim czasie lekarze postanowili wypowiedzieć 
wspomnianą klauzulę. Według doniesień medialnych: „Zrobili to, 
bo ich zarobki nie przystawały do liczby przepracowanych godzin. 
W niektórych szpitalach postawione przez lekarzy ultimatum spo-
wodowało podwyższenie ich pensji, w innych jednak odpowiedzią 
dyrekcji była groźba zwolnienia z pracy (Patryn 2017). Bez wątpienia 
czas pracy lekarzy powinien zostać doregulowany, jednak niniejszą 
kwestię utrudnia brak odpowiedniej ilości personelu medycznego.

Podsumowanie

Wobec przedstawionej powyżej treści należy podkreślić, że 
podstawa zatrudnienia lekarza jest niezwykle istotna w kontekście 
wykonywania zawodu, a przede wszystkim warunków jego wykony-
wania. Wybór formy zatrudnienia w dużej mierze zależy od specja-
lizacji, czyli od czynności wykonywanych w szpitalu. Jednocześnie, 
należy pamiętać o stabilizacji oraz bezpieczeństwie zatrudnienia, 
które gwarantuje zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Pod-
czas doboru formy zatrudnienia lekarze powinni również mieć na 
uwadze w jaki sposób forma zatrudnienia wpływa na ich odpowie-
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dzialność w kontekście dopuszczenia się błędu medycznego. Bez 
wątpienia każda z przedstawionych w treści artykułu umów ma 
swoje wady, jak i zalety. Umowa o pracę gwarantuje odpowiednie 
warunki pracy, zwalnia pracownika z dbałości o formalności związa-
ne z zatrudnieniem, jednocześnie reguluje czas wykonywanej pracy 
i konieczność skorzystania z przerwy w jej świadczeniu. Takich regu-
lacji może nie zwierać umowa cywilna, która w dużej mierze zależy 
jedynie od woli stron umowy. W kontekście zatrudnienia lekarzy 
szereg wątpliwości budzi przestrzeganie czasu pracy, który reguluje 
ustawa o działalności leczniczej. Możliwość podpisywana przez le-
karzy klauzuli opt-out i tym samym zwolnienie się od przestrzegania 
ograniczeń dotyczących czasu pracy jest bardzo ryzykowne, bowiem 
zmęczenie lekarza bezpośrednio wpływa na bezpieczeństwo leczo-
nych pacjentów. Zarówno z raportu NIK, jak i doktrynalnych refleksji 
wynika konieczność doregulowania czasu pracy lekarzy oraz kwestii 
możliwości zwolnienia się od przestrzegania jego ograniczeń. Brak 
regulacji czasu pracy lekarzy nie powinien być usprawiedliwiany 
brakiem odpowiedniej ilości personelu medycznego, ponieważ do-
puszczenie do świadczenia usług medycznych zmęczonych lekarzy 
lub pielęgniarek zawsze będzie powodować niebezpieczeństwo go-
dzące w dobro pacjentów, czyli będzie rodzić ryzyko niemożliwe do 
zaakceptowania.
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