
Strajk słuŜby zdrowia przesądzony - Dziennik, 27 listopada 2006 r. 
Lekarze postanowili walczyć z rządem i nie przejmować się konsekwencjami konfliktu, które 
odczuwają pacjenci. W sobotę podczas zjazdu OZZL uchwalił jednogłośnie rozpoczęcie 
przygotowań do strajków. Początek 7 kwiecień 2007 r. 
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Samozatrudnienie nie dla słuŜby zdrowia - Rzeczpospolita, 27 listopada 2006 r. Tysiące 
pielęgniarek i lekarzy pracujących na kontraktach nie wie, czy przedłuŜać je na przyszły rok. 
Wygląda na to, Ŝe przestaną się opłacać i im, i szpitalom ObciąŜą je przecieŜ składki, od 
których uciekały. Nowa definicja samozatrudnienia, wprowadzona do ustawy o PIT, wejdzie 
w Ŝycie 1 stycznia 2007 r. Wedle nowego art. 5b nie moŜna mówić o pozarolniczej 
działalności gospodarczej, gdy odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat pracy 
ponosi zlecający, wykonywana jest ona pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie, 
które wyznaczył, a wykonujący nie ponosi ryzyka gospodarczego. Jeśli działalność 
samozatrudnionego będzie nosiła te cechy, zostanie uznana za wykonywaną osobiście. Wtedy 
moŜna go uznać za pracownika bądź zleceniobiorcę, a nie za przedsiębiorcę. Konsekwencją 
będzie zmiana kwalifikacji podatkowej oraz ubezpieczeniowej. Takie właśnie kontrakty 
zawierają szpitale z lekarzami i pielęgniarkami. Słusznie więc obawiają się oni, co dalej, 
zwłaszcza Ŝe akurat negocjują z dyrekcją szpitali warunki umów na przyszły rok. Ciąg dalszy 
kontrowersji Awantura o pracę pielęgniarek na kontraktach wybuchła w ubiegłym roku. 
Wtedy w ustawie o zawodach pielęgniarki i połoŜnej znalazł się przepis (art. 27a) zakazujący 
im indywidualnej praktyki w szpitalach. Forsowały go związki zawodowe i samorząd 
pielęgniarski, które podkreślały, Ŝe siostry pracują więcej, niŜ im na to pozwala prawo pracy. 
Przeciwko przepisowi protestowały pielęgniarki, które pracują na tzw. samozatrudnieniu. 
Dzięki kontraktom mogą zarobić więcej, choć pensje nadal nie są wysokie. Przeciwni byli 
równieŜ dyrektorzy szpitali, którzy ze względów oszczędnościowych przerzucali 
pozapłacowe koszty pracy na samozatrudnionych. W rezultacie rzecznik zaskarŜył przepis do 
Trybunału Konstytucyjnego, a ten uznał go za niekonstytucyjny. Zanim więc wszedł w Ŝycie 
(miał długie vacatio legis), przestał obowiązywać. Teraz znowu ciemne chmury gromadzą się 
nad kontraktami. Większość z nich bowiem wedle nowego art. 5b ustawy o PIT nie będzie 
mogła być uznana za pozarolniczą działalność gospodarczą. Jakie skutki to przyniesie Jeśli 
pielęgniarka czy lekarz zostanie uznany za zleceniobiorcę lub pracownika, a nie za 
przedsiębiorcę, będzie finansował składki na ubezpieczenia społeczne razem ze szpitalem. 
Będą one zaś obliczane od kwoty zlecenia. Dla stron kontraktu oznacza to wymierne straty. -
Nowe przepisy dotkną i lekarzy, i pielęgniarek. SłuŜba zdrowia w tym roku dostała 30-proc. 
podwyŜki. Okazuje się, Ŝe wszystkie dodatkowe pieniądze trzeba będzie oddać w podatku i w 
zwiększonym ZUS -oburza się Marek Nowak, dyrektor szpitala w Grudziądzu. -To 
przekładanie z jednej kieszeni do drugiej. Pielęgniarki stracą na nowych przepisach 200 -300 
zł miesięcznie, a lekarze jeszcze więcej, bo wpadną w drugi próg podatkowy. Lekarze i 
pielęgniarki uwaŜają, Ŝe jak najszybciej muszą dostać interpretację przepisów z Ministerstwa 
Finansów i Ministerstwa Zdrowia. To pierwsze juŜ zabrało głos. W wyjaśnieniu do artykułu 
"Rz" z 13 listopada ("Kto nie ponosi ryzyka gospodarczego, straci status przedsiębiorcy") 
twierdzi, Ŝe "celem zmiany nie jest ograniczenie swobody prowadzenia działalności 
gospodarczej, lecz wykluczenie sytuacji, w których podatnicy zakładaliby działalność 
gospodarczą jedynie dlatego, Ŝe pracodawcy chcą sobie obniŜyć koszty pracy, a w 
rzeczywistości świadczyliby pracę na ich rzecz pod ich kierownictwem lub nadzorem". 
Trudno jednak przewidzieć, jak urzędy będą badały ową "chęć obniŜenia kosztów pracy", 
zwłaszcza Ŝe ze swej natury praca na tzw. samozatrudnienie ma na celu przerzucenie tych 
kosztów na przedsiębiorców. Nie jest teŜ tajemnicą, Ŝe właśnie w poszukiwaniu oszczędności 



dyrektorzy szpitali zawierali umowy cywilnoprawne z pielęgniarkami wykonującymi 
indywidualną praktykę. Jest ona działalnością regulowaną, podlegającą wpisowi do ewidencji 
działalności gospodarczej. Ministerstwo Zdrowia podaje tylko, Ŝe "sprawa przepisów 
podatkowych wymaga głębokiej analizy", a tej formy zatrudnienia ani nie popiera, ani nie 
chce jej zwalczać. -Nie ingerujemy w relacje między dyrektorami szpitali a ich personelem -
mówi Paweł Trzciński, rzecznikprasowy Ministerstwa Zdrowia. -Jeśli te przepisy zaczną 
obowiązywać, praca na kontrakcie przestanie być opłacalna. KoleŜanki zaczną się 
zastanawiać, czy nie wyjechać z kraju - oburza się ElŜbieta Wrona, pielęgniarka ze Szczecina, 
która załoŜyła Stowarzyszenie Pielęgniarek na Kontraktach. Na kontraktach pracuje ok. 20 
tys. pielęgniarek (na 220 tys. zatrudnionych) i ok. 20 tys. lekarzy, głównie w 
Zachodniopomorskim, na Pomorzu i w Kujawsko-Pomorskiem. -Wszystko zaleŜy od tego, 
jak te przepisy zinterpretują Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Finansów. Jeśli powiedzą, 
Ŝe moŜemy podpisywać kontrakty, a tylko ich warunki będą gorsze, to w krótkim czasie 
praktycznie znikną ze szpitali -dodaje dyrektor Nowak. Umowa o pracę Umowa kontraktu z 
pielęgniarką (przykładowa) obowiązki pracownika: >obowiązki pielęgniarki: - wykonywanie 
usług pielęgniarskich w szpitalu wedle zakresu określonego w załączniku do umowy - 
wykonywanie pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy - usługi pielęgniarskie 
świadczone są według grafiku akceptowanego przez szpital - przestrzeganie przepisów i 
zarządzeń obowiązujących w szpitalu - pod jego kierownictwem - prowadzenie 
sprawozdawczości ze świadczenia usług według wzorów określonych przez szpital - w czasie 
i miejscu wyznaczonym przez praco-dawcę - dbanie o składniki majątkowe oddane bezpłatnie 
do uŜycia w celu wykonywania umowy - odpowiedzialność cywilna, karna, zawodowa 
dyscyplinarna i kontraktowa określona w umowie, z wyłączeniem odpowiedzialności 
cywilnej z tytułu szkód wyrządzonym pacjentom w trakcie świadczenia usług objętych 
umową > obowiązki pracodawcy: > obowiązki szpitala: - miesięczne wynagrodzenie za czas 
pracy: 180 godzin miesięcznie - wypłata wynagrodzenia - udzielenie corocznego płatnego 
urlopu w wymiarze 14 dni kalendarzowych 
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