Sopot, dnia 24 listopada 2017 r.
Sygn.: 006562

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE PRAWNE
Przedmiot odpowiedzi:
1. Czy w przedstawionej sytuacji, lekarz zatrudniony na podstawie umowy o pracę i
dyżurujący na podstawie umowy cywilnoprawnej może pracować w sumie ponad 48
godzin tygodniowo, bez podpisanej klauzuli opt-out w umowie o pracę?
2. W przypadku odpowiedzi przeczącej, jakie konsekwencje są z tym związane?

Podstawy prawne:
1. Art. 4 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 26 ust. 1, art. 27, art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia
2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz.U.2016.1638 ze zm.);
2. Art. 22 § 1, § 11 i § 12 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j.
Dz.U.2016.1666 ze zm.);
3. Art. 3531 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz.U.2017.459 ze
zm.);
4. Art. 6 ust. 1 pkt 1, art. 8 ust. 2a, art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o
systemie ubezpieczeń społecznych (t. j. Dz.U.2017.1778);
5. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 30 czerwca 2000 r. o sygn. II UKN 523/99;
6. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 grudnia 2014 r. o sygn. III UK 69/14;
7. List Prezesa Naczelnej Izby Lekarskiej z dnia 31 sierpnia 2014 r. o numerze
NRL/BP/KS/1563/2014.

Klauzula prawna:
Przygotowując niniejszą Odpowiedź na pytanie prawne przeanalizowano i polegano
wyłącznie na informacjach otrzymanych od Zleceniodawcy. Nie badano, ani nie
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weryfikowano prawdziwości przedstawionego stanu faktycznego. Sporządzający niniejszą
Odpowiedź na pytanie prawne zastrzega sobie prawo weryfikacji niniejszego opracowania w
przypadku ujawnienia faktów nieznanych mu w momencie jego sporządzenia.
Niniejszą Odpowiedź na pytanie prawne wydaje się do wiadomości Zleceniodawcy wraz z
prawem publikacji przez Zleceniodawcę. Odpowiedź dotyczy wyłącznie kwestii w niej
określonych i nie może być interpretowana, jako obejmująca, w tym przez domniemanie,
inne, niewspomniane w niej kwestie.
W niniejszej Odpowiedzi na pytanie prawne zaprezentowano niezależną, subiektywną ocenę
sporządzającego, dotyczącą prawnych aspektów przedmiotu analizy, w szczególności ocena
prawna przedstawiona w Odpowiedzi nie daje gwarancji wyniku danej sprawy, w przypadku
skierowania jej na drogę postępowania sądowego lub administracyjnego.

Stan faktyczny:
Obecnie szpitale zatrudniają lekarzy na podstawie umowy o pracę oraz dodatkowo w oparciu
o umowy cywilnoprawne w celu pełnienia dyżurów, również poprzez firmy zewnętrzne.

Stan prawny:
Rozpoczynając niniejsze rozważania prawne należy wskazać, iż przepisy prawa nie
zakazują wprost możliwości zatrudniania lekarzy na podstawie umowy o pracę oraz
jednoczesnego powierzania im wykonywania dyżurów medycznych w ramach
kontraktu. Podkreślić jednak należy, iż praktyka taka rodzi ryzyko zarzutu obejścia
przepisów Ustawy o działalności leczniczej (dalej jako u.d.l.) oraz Kodeksu pracy (dalej jako
k.p.).
W przypadku zatrudnienia lekarza na podstawie umowy cywilnoprawnej nie obowiązują
regulacje związane z czasem pracy oraz dyżurami medycznymi występujące w k.p. oraz u.d.l.
W takim przypadku wszelkie kwestie związane z wymiarem czasu pracy oraz pełnieniem
dyżurów zależą, co do zasady, wyłącznie od postanowień, które strony zawrą w umowie.
Zawarcie kontraktu może odbyć się na dwa sposoby: albo na podstawie art. 27 u.d.l., albo na
podstawie przepisów Kodeksu cywilnego (dalej jako k.c.), z wykorzystaniem zasady
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swobody umów z art. 3531 k.c., który stanowi, że: strony zawierające umowę mogą ułożyć
stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się
właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.
Podmioty, które mogą zawrzeć umowę kontraktu na podstawie art. 27 u.d.l. określone zostały
w art. 26 ust. 1 u.d.l. Zgodnie z tym przepisem, podmiot leczniczy spełniający przesłanki
określone w art. 3 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych może udzielić zamówienia na
udzielanie w określonym zakresie świadczeń zdrowotnych.
Biorąc pod uwagę brzmienie przytoczonego przepisu, nadmienić należy, iż udzielić
zamówienia na świadczenie usług medycznych mogą tylko podmioty będące podmiotami
leczniczymi w rozumieniu u.d.l., do których zastosowanie znajduje art. 3 ustawy Prawo
zamówień publicznych. Jednym z takich podmiotów jest wymieniony w art. 4 ust. 1 pkt 2
u.d.l. samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Pozostałe podmioty lecznicze,
które nie podlegają pod reżim Prawa zamówień publicznych np. przedsiębiorcy, o których
mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 u.d.l., a więc różnego rodzaju niepubliczne zakłady opieki
zdrowotnej, nie udzielają zamówienia na świadczenie usług medycznych na podstawie art. 26
u.d.l., lecz zawierają kontrakty z wykorzystaniem swobody umów na podstawie k.c.
Mając powyższe na uwadze, należy stwierdzić, iż zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych
w określonym zakresie, np. zlecenie pełnienia dyżurów, może odbywać się, w zależności od
podmiotu zlecającego albo na podstawie umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia
zamówienia, albo na podstawie swobody umów z k.c.
Idąc dalej, należy wskazać, że zgodnie z art. 22 § 1 k.p., przez nawiązanie stosunku pracy
pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy
i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę,
a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Na podstawie niniejszego
przepisu można wyróżnić zatem następujące cechy stosunku pracy:
 dobrowolność zobowiązania – pracownik samodzielnie podejmuje decyzję
o nawiązaniu stosunku pracy, nikt nie może go do tego zmusić;
 odpłatność pracy – pracownikowi obligatoryjnie należy się odpowiednie
wynagrodzenie;
 osobiste świadczenie pracy – pracownik musi osobiście wykonywać powierzone mu
obowiązki, nie może zlecić tego innej osobie;
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podporządkowanie pracownika – pracownik jest obowiązany wykonywać polecania
przełożonych w granicach wyznaczonych przepisami prawa oraz umówionym
rodzajem pracy.

Mając na uwadze przybliżone cechy stosunku pracy, należy zwrócić również uwagę na dalszą
część postanowień art. 22 k.p., które są istotne dla przedmiotowych rozważań. Jak bowiem
stanowi art. 22 § 11 k.p. zatrudnienie w warunkach określonych w § 1 jest zatrudnieniem
na podstawie stosunku pracy, bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy.
Nadto, jak wynika z art. 22 § 12 k.p. nie jest dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę umową
cywilnoprawną przy zachowaniu warunków wykonywania pracy, określonych w § 1.
Odnosząc się do wymienionych powyżej przepisów art. 22 § 11 oraz 12 k.p., należ podkreślić,
że zawarcie umowy, która będzie nosiła jedynie inną nazwę niż umowa o pracę, np. umowa
kontraktu, ale na jej podstawie będą wykonywane czynności przy zachowaniu warunków
wykonywania pracy: dobrowolne podporządkowanie, odpłatność itp., może stanowić
naruszenie przepisów k.p. i próbę ich obejścia. W takim wypadku istnieje ryzyko po
stronie pracodawcy, że w przypadku wystąpienia ewentualnego sporu o charakter łączącej
strony umowy, sąd dokona ustalenia istnienia stosunku pracy.
Drugim przypadkiem, z którym wiąże się ryzyko prawne jest wykonywanie tych samych
czynności na podstawie dwóch różnych umów: umowy o pracę oraz umowy cywilnoprawnej.
Pamiętać bowiem należy, iż przedmiot zawartej umowy o pracę i przedmiot umowy
cywilnoprawnej muszą być różne, gdyż wykonywanie tych samych czynności na podstawie
dwóch różnych umów stanowi naruszenie prawa. Powyższe dodatkowo potwierdza wyrok
Sądu Najwyższego z dnia 30 czerwca 2000 r. o sygn. II UKN 523/99., w treści którego sąd
stwierdził, że: „Zatrudnianie pracowników poza normalnym czasem pracy na podstawie
umów cywilnoprawnych przy pracach tego samego rodzaju, co objęte stosunkiem pracy,
stanowi obejście przepisów o czasie pracy w godzinach nadliczbowych oraz przepisów
dotyczących składek na ubezpieczenie społeczne. W takim zakresie zawarte między stronami
uzgodnienia są nieważne z mocy prawa, a w ich miejsce stosuje się odpowiednie przepisy
prawa pracy, zwłaszcza dotyczące nadgodzin”.
Podobnie orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 18 grudnia 2014 r. o sygn. III UK 69/14,
gdyż stwierdził, że: „Wprawdzie pracodawca może zawierać z zatrudnionym pracownikiem
umowy cywilnoprawne, ale jedynie w zakresie obowiązków lub czynności, które nie są objęte
treścią stosunku pracy ani zakresem obowiązków pracowniczych. W przeciwnym razie
umowa cywilnoprawna na wykonywanie w istocie rzeczy tych samych obowiązków
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pracowniczych jest sprzeczna z prawem pracy oraz prawem ubezpieczeń społecznych lub
zmierza do obejścia przepisów tych działów prawa, przeto jest nieważna w taki sposób, że w
miejsce nieważnych postanowień umowy cywilnoprawnej wchodzą odpowiednie przepisy
prawa pracy (art. 58 § 1 k.c. w związku z art. 300 k.p.), z konsekwencjami wynikającymi z
imperatywnych norm prawa ubezpieczeń społecznych”.
W związku z powyższym, należy stwierdzić, iż łączenie przez lekarza zatrudnienia w ramach
umowy o pracę oraz zatrudnienia niepracowniczego w ramach umowy kontraktu na
wykonywanie dyżurów medycznych, na rzecz tego samego pracodawcy może zostać uznane
za próbę obejścia prawa, w szczególności kwestii wynagradzania dyżurów medycznych,
czasu pracy etc. Nadto należy zwrócić uwagę na treść art. 95 ust. 1 u.d.l., który stanowi, że:
pracownicy wykonujący zawód medyczny i posiadający wyższe wykształcenie, zatrudnieni
w podmiocie wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe
świadczenia zdrowotne mogą być zobowiązani do pełnienia w przedsiębiorstwie tego
podmiotu dyżuru medycznego.
Biorąc pod uwagę brzmienie przepisu art. 95 ust. 1 u.d.l. należy wskazać, iż powinność
odbywania dyżurów przez pracowników posiadających wyższe wykształcenie medyczne,
wynika z faktu nawiązania stosunku pracy z podmiotem leczniczym wykonującym
działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.
Pracodawca może precyzować powinność pełnienia dyżurów medycznych poprzez
wydanie indywidualnego polecenia służbowego kierowanego do konkretnego
pracownika, z którego będzie wynikało zobowiązanie do odbycia takiego dyżuru w
konkretnym miejscu i terminie. Jednak zdaniem osoby udzielającej niniejszej odpowiedzi,
zawarcie z lekarzem cywilnoprawnej umowy dyżurowej, wyłącza możliwość wydawania
w tym zakresie poleceń w ramach stosunku pracy. Zgodnie z powyższymi rozważaniami,
stanowiłoby to pracę tego samego rodzaju w ramach dwóch umów, co mogłoby zostać uznane
za próbę obejścia prawa.
Dodatkowo warto przywołać pogląd zaprezentowany w omawianym zakresie przez Prezesa
Naczelny Izby Lekarskiej Macieja Hamankiewicza, który w liście z dnia 31 sierpnia 2014 r.
o nr NRL/BP/KS/1563/2014 stwierdził, że: „Wobec pojawiających się wątpliwości
dotyczących form prawnych zabezpieczenia dyżurów medycznych informuję, iż w świetle
obowiązujących przepisów najbezpieczniejszą dla każdego lekarza i lekarza dentysty formą
wykonywania zawodu w podmiocie leczniczym jest zatrudnienie i pełnienie dyżurów
w ramach umowy o pracę w wymiarze godzin przewidzianym przez prawo pracy to jest
maksymalnie 48 godzin tygodniowo z możliwością przedłużenia tej maksymalnej normy dla
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lekarzy, którzy dobrowolnie podpisali klauzulę opt-out. Kolejną dopuszczoną przez prawo
formą świadczenia przez lekarza usług medycznych na rzecz podmiotu leczniczego jest
zawarcie umowy cywilno-prawnej (kontraktu) z podmiotem leczniczym przez lekarza
działającego w formie praktyki lekarskiej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu
leczniczego obejmującej całość wykonywanych czynności – zarówno tych, które mieszczą się
w ramach normalnych godzin pracy czasu pracy, jak i tych, które wykonywane są w ramach
dyżuru. Przy decydowaniu się na zawarcie takiej umowy cywilno-prawnej należy zadbać
o precyzję zapisów dotyczących m. in. odpowiedzialności, kar umownych, zasad
wynagradzania oraz zgody na udział lekarza w szkoleniach zawodowych. Możliwe jest także
zawarcie umowy o pracę z jednym podmiotem leczniczym oraz umowy cywilno-prawnej na
dyżury jako praktyka lekarska z innym podmiotem leczniczym. Natomiast jednoczesne
pozostawanie przez lekarza w stosunku pracy z podmiotem leczniczym i wykonywanie w formie praktyki lekarskiej - dyżurów w tym samym podmiocie leczniczym na podstawie
umowy cywilnoprawnej wymaga doprecyzowania ustawowego, bowiem rodzi ono wiele
wątpliwości prawnych”.
Zatem, uwzględniwszy tzw. zasadę swobody umów (art. 3531 k.c.), przez którą należy
rozumieć m.in. swobodę w zawarciu umowy, wskazać należy, że lekarz ma prawo zawrzeć
umowę cywilnoprawną, na podstawie której będzie pełnił dyżury medyczne u swojego
pracodawcy, jednakże zakres obowiązków wynikający z umowy cywilnoprawnej nie
może obejmować pracy tego samego rodzaju, co praca na podstawie umowy o pracę.
W przypadku podpisania takiej umowy, pomiędzy lekarzem a szpitalem zaistnieją dwa różne
stosunki prawne: o pracę (już istniejący) i cywilnoprawny (który ma zaistnieć).
W związku z tym podkreślenia wymaga fakt, iż dyżury medyczne u tego samego
pracodawcy mogą być przez lekarza pełnione jedynie albo w ramach umowy o pracę
albo w ramach umowy cywilnoprawnej.
Biorąc pod uwagę powyższe, lekarz zatrudniony na podstawie umowy o pracę i
dyżurujący na podstawie umowy cywilnoprawnej może pracować w sumie ponad 48
godzin tygodniowo, bez podpisanej klauzuli opt-out w umowie o pracę, w przypadku
gdy umowa cywilnoprawna będzie dotyczyła zakresu obowiązków lub czynności, które
nie są objęte treścią stosunku pracy ani zakresem obowiązków pracowniczych.
Jednakże podkreślenia wymaga, iż łączenie przez lekarza zatrudnienia w ramach
umowy o pracę oraz zatrudnienia niepracowniczego w ramach umowy cywilnoprawnej
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na wykonywanie dyżurów medycznych, na rzecz tego samego pracodawcy, w
określonych przypadkach może zostać uznane za próbę obejścia prawa.
W kwestii drugiego z zadanych pytań wskazać należy, iż powyższe może rodzić
konsekwencje przede wszystkim w sferze ubezpieczeń społecznych. W związku z tym w
omawianym zakresie warto odnieść się do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej
jako u.s.u.s.).
Z art. 9 ust. 1 u.s.u.s. wynika, że m.in. pracownik spełniający jednocześnie warunki do
objęcia go obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowym z innych tytułów, jest
obejmowany ubezpieczeniami tylko z tytułu stosunku pracy. Na podstawie tego przepisu
mogłoby się wydawać, że zgodnie z jego brzmieniem, lekarze, którzy są zatrudnieni na
podstawie umowy o pracę, podlegają składkom na ubezpieczenia społeczne wyłącznie
w ramach stosunku pracy, natomiast w zakresie umowy kontraktowej (o świadczenie usług)
byliby zwolnieni z tego obowiązku.
Co jednak istotne, z treści art. 8 ust. 2a u.s.u.s. wynika, że za pracownika, w rozumieniu
ustawy, uważa się także osobę wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy
zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym
stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarła z
pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy
wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy.
Powyższy przepis odnosi się do równoczesnego zobowiązania się pracownika wobec jednego
pracodawcy do świadczenia pracy na podstawie stosunku pracy i na podstawie umowy
cywilnoprawnej. Na taki wypadek przewidziano w prawie ubezpieczeń społecznych uznanie
za pracownika, czyli konstrukcję ubezpieczenia osób niebędących pracownikami
w rozumieniu k.p. na takich samych zasadach, na jakich ubezpieczani są pracownicy.
Stwierdzenie, że pracownik, który zawarł z pracodawcą umowę cywilnoprawną (agencyjną,
zlecenia lub inną umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z k.c. stosuje się przepisy
dotyczące zlecenia albo umowę o dzieło) lub jeżeli wykonuje w ramach takiej umowy pracę
na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy, w rozumieniu u.s.u.s., uważany
jest za pracownika, oznacza, że – bez względu na charakter lub rodzaj tej dodatkowej umowy
– podlega z jej tytułu ubezpieczeniu na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 u.s.u.s. Oczywistym
celem takiej regulacji było zapobieżenie praktyce pracodawców powielania umów o
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zatrudnienie z własnym pracownikiem w celu obejścia przepisów o czasie pracy oraz o
ubezpieczeniu społecznym.
W komentowanym przepisie ustawodawca rozszerzył dla celów ubezpieczeń społecznych
pojęcia pracownika poza sferę stosunku pracy, regulowanego przepisami k.p. Rozszerzenie to
dotyczy dwóch sytuacji. Pierwszą jest wykonywanie pracy nie na podstawie umowy o pracę,
lecz na podstawie jednej z wymienionych w nim umów prawa cywilnego zawartej z
pracodawcą, a więc osobą, z którą pozostaje w stosunku pracy; w tym wypadku o traktowaniu
na gruncie ubezpieczeń społecznych osoby wykonującej umowę cywilnoprawną jako
pracownika nie decyduje przedmiot i sposób wykonywania umowy, lecz równoległe
pozostawanie jej stron w innym stosunku prawnym – stosunku pracy.
Komentowany przepis ma także za zadanie przeciwdziałanie powstawaniu „trójkąta umów",
gdy jedna firma zawiera umowę zlecenia z pracownikiem drugiej, a obie zawierają umowę
o podwykonawstwo. Chodzi o wykonywanie pracy na podstawie umowy prawa cywilnego
zawartej z osobą trzecią, niebędącą pracodawcą, której przedmiotem jest wykonywanie pracy
na rzecz pracodawcy. W ramach tego tytułu ubezpieczenia objęto obowiązkiem ubezpieczenia
umowy cywilnoprawne zawarte z inną osobą niż pracodawca, tylko z tego względu, że
„beneficjentem" pracy na podstawie umowy cywilnej jest pracodawca zatrudnionego.
Umowy cywilnoprawne wymienione w art. 8 ust. 2a u.s.u.s., a także w art. 9 ust. 1 u.s.u.s., nie
stanowią samodzielnych tytułów obowiązkowego podlegania ubezpieczeniom społecznym
pracownika. W takiej sytuacji nie dochodzi do zbiegu tytułów ubezpieczenia społecznego
w rozumieniu art. 9 u.s.u.s.
Zatem, pomimo zakazu stosowania praktyki tzw. „trójkąta umów” i braku uznania powyższej
praktyki za niezgodną z przepisami prawa pracy wskazać należy, iż jej stosowanie wiąże się z
konsekwencjami z zakresu ubezpieczeń społecznych.
Przytoczone wyżej przepisy stanowią podstawę możliwych roszczeń ZUS. Zgodnie bowiem z
ich interpretacją, zarówno w przypadku zawarcia umowy zlecenia z pracodawcą,
z którym pozostaje się jednocześnie w stosunku pracy, jak również zawarcia umowy
zlecenia z innym podmiotem, lecz świadczenia na jej podstawie pracy na rzecz swojego
pracodawcy, pracodawca jest zobligowany do doliczenia przychodu z takich umów do
podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.
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Wnioski:
Reasumując, lekarz zatrudniony na podstawie umowy o pracę i dyżurujący na podstawie
umowy cywilnoprawnej może pracować w sumie ponad 48 godzin tygodniowo, bez
podpisanej klauzuli opt-out w umowie o pracę, w przypadku gdy dana umowa cywilnoprawna
będzie dotyczyła zakresu obowiązków lub czynności, które nie są objęte treścią stosunku
pracy ani zakresem obowiązków pracowniczych.
Jednakże podkreślenia wymaga, iż łączenie przez lekarza zatrudnienia w ramach umowy o
pracę oraz zatrudnienia niepracowniczego w ramach umowy cywilnoprawnej na
wykonywanie dyżurów medycznych, na rzecz tego samego pracodawcy, w określonych
przypadkach może zostać uznane za próbę obejścia prawa.
W przypadku gdy umowa cywilnoprawna dotycząca dyżuru medycznego będzie dotyczyła
zakresu obowiązków lub czynności, które są objęte treścią stosunku pracy lub zakresem
obowiązków pracowniczych, może to wiązać się z konsekwencjami z zakresu ubezpieczeń
społecznych opisanymi w części merytorycznej odpowiedzi na pytanie prawne.
W przypadku chęci skorzystania z pomocy radców prawnych i adwokatów z Kancelarii Lex
Secure w ramach Ogólnopolskiej Sieci Opieki Prawnej - należy skontaktować się
bezpośrednio z 24h Infolinią prawną pod numerem telefonu +48 501 538 539.
Z poważaniem,
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