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Wynagradzanie lekarzy w podmiotach leczniczych  
w Polsce  

Reforma systemu opieki zdrowotnej w Polsce zrodziła konieczność baczniejsze-
go przyglądania się kosztom pracy. Efektem tego było uelastycznianie zatrudnie-
nia lekarzy. Artykuł prezentuje wyniki badań ankietowych służących identyfikacji 
typów wynagrodzeń lekarzy oraz czynników je determinujących w zależności od 
formy zatrudnienia (umowa o pracę/kontrakt) w małych i średnich podmiotach 
leczniczych województwa kujawsko-pomorskiego.

Słowa kluczowe: typy wynagrodzeń lekarzy (types of  payments for medical doctors), umowy kontrak-
towe (contracts), uelastycznianie zatrudnienia (plasticisation of  employment)

Wprowadzenie

Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej z 1991 r. (Dz.U. z 1991 r. Nr 91) rozpoczęła 
proces głębokich przemian w finansowaniu i organizacyjnym umocowaniu instytu-
cji opieki zdrowotnej w Polsce. Ustawą o powszechnym bezpieczeniu zdrowotnym  
z 6 lutego 1997 (Dz.U. z 1997 r. Nr 28) wprowadzono model ubezpieczeniowy, opar-
ty, z modyfikacjami, na koncepcji Bismarcka. Fundamentem zachodzących przemian  
w ochronie zdrowia było oddzielenie organu tworzącego zakład – właściciela, od dyspo-
nenta środków finansujących świadczenia zdrowotne – płatnika. Sytuacja ta miała wymu-
sić nowe zachowania podmiotów uczestniczących  w systemie.

Reforma ochrony zdrowia przeprowadzona została w trzech płaszczyznach: ad-
ministracji1 (Golinowska, 2002, s. 16), własności, finansowania (Reforma…, 1999,  

1      Po wprowadzeniu reformy w 1999 r. funkcje szczebla centralnego zostały rozdzielone. 
Funkcje zasilania w środki przejęły Kasy Chorych. Dystrybuowały one środki z podatku celowe-
go, tj. składek. Funkcje planistyczne zostały przekazane samorządom terytorialnym. Samorządy 
stały się właścicielami mienia oraz organami publicznymi odpowiedzialnymi za zaopatrzenie lud-
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s. 14). Nastąpiła zmiana struktur kreujących i dostarczających świadczenia zdrowot-
ne. Jej konsekwencją było: przekształcenie jednostek budżetowych w samodzielne 
zakłady opieki zdrowotnej2 (których znaczna część z czasem uzyskała status niepu-
blicznych), tworzenie praktyk lekarzy rodzinnych i praktyk grupowych oraz praktyk 
lekarzy specjalistów. Zmianie uległy zasady finansowania nowych struktur. Miejsce 
dotychczasowego budżetowego sposobu finansowania zajęły kontrakty3 bądź też,  
w przypadku podmiotów świadczących usługi komercyjne, finansowanie ze środ-
ków osób fizycznych. Znaczną część tak zdefiniowanych struktur stanowiły małe  
i średnie podmioty gospodarcze. 

Formy zatrudnienia lekarzy 

Reforma służby zdrowia z 1999 roku wprowadziła szereg nowych możliwości za-
trudnienia lekarzy. Oprócz zatrudnienia w samodzielnym zakładzie opieki zdrowot-
nej, stworzyła możliwość zawarcia przez lekarza (świadczeniodawcę4) (Reforma…, 
1999, s. 66) kontraktu na udzielanie świadczeń zdrowotnych z Kasą Chorych/ 
NFZ. Zawarty kontrakt ma charakter umowy cywilnoprawnej i może być uważany 
za oddzielny typ umowy, do której stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, przepi-
sy ogólne o zobowiązaniach oraz niektóre przepisy dotyczące objętych kodeksem 
umów nienazwanych. 

ności w usługi zdrowotne. Funkcje szczebla centralnego pełniło Ministerstwo Zdrowia, które 
formułowało jedynie ogólne plany zdrowotne, nie posiadając narzędzi ich realizacji. Nie uzyskało 
ono żadnych możliwości koordynacyjnych wobec instytucji, którym przekazano funkcje płatni-
cze i właścicielskie.
2      Ustawa o działalności leczniczej z 1 lipca 2011 roku wprowadziła zmiany w zakresie nazew-
nictwa podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych. W nowej ustawie niepubliczne zakłady 
opieki zdrowotnej stają się przedsiębiorstwami podmiotów leczniczych, natomiast nazwa samo-
dzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej nie ulega zmianie, ale charakteryzowane są 
one jako podmioty lecznicze nie będące przedsiębiorcami.
3      Nowy system charakteryzuje się mnogością źródeł finansowania. Funkcję płatnika prze-
jęły Kasy Chorych (później Narodowy Fundusz Zdrowia), budżet państwa w części dotyczącej 
finansowania wysokospecjalistycznych oraz realizowanych przez władze samorządowe w ramach 
programów zdrowotnych świadczeń zdrowotnych, pracodawcy, prywatni ubezpieczyciele, go-
spodarstwa domowe.
4      Ustawa o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym określa warunki, które musi spełniać 
świadczeniodawca. Oprócz zakładów opieki zdrowotnej (szpital, zakład opiekuńczo-leczniczy, 
zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, sanatorium, prewentorium i inny zakład przeznaczony dla 
osób wymagających całodobowej opieki zdrowotnej w odpowiednim pomieszczeniu, przychod-
nia, ośrodek zdrowia, poradnia, pogotowie ratunkowe, pracownia diagnostyczna, pracownia pro-
tetyki stomatologicznej i ortodoncji, zakład rehabilitacji leczniczej, żłobek) może być nim osoba 
wykonująca zawód medyczny w ramach indywidualnej lub specjalistycznej praktyki oraz osoby 
uprawnione do udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach prowadzonej działalności gospo-
darczej (art. 7 pkt 23 ustawy).
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Zatrudnienie lekarza w podmiotach leczniczych może nastąpić wskutek zawar-
cia umowy o pracę (etat) bądź umowy cywilnoprawnej – kontrakt. Zatrudnienie na 
podstawie umowy o pracę oparte jest na przepisach ustawy z 26 czerwca 1974 r. Ko-
deks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.). Na mocy tej umowy lekarz 
świadczy na rzecz pracodawcy pracę podporządkowaną i korzysta ze wszystkich 
przywilejów, co tworzy klasyczny stosunek pracy. Zasadniczą cechą kontraktu lekar-
skiego jest to, iż lekarz działa na podstawie zarejestrowanej działalności gospodar-
czej. Kontrakt lekarski jest umową zobowiązaniową opartą na przepisach kodeksu 
cywilnego. Na jej podstawie jednostka opieki zdrowotnej oraz lekarz są równorzęd-
nymi stronami. W razie roszczeń za błąd w sztuce lekarskiej zakład opieki zdrowot-
nej i lekarz solidarnie odpowiadają do pełnej wysokości odszkodowania, zgodnie 
z ustawą z 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej. Do najczęściej pod-
noszonych wad umów kontraktowych z punktu widzenia podmiotów leczniczych 
zalicza się (Kijak, 2005):

■ ryzyko niespodziewanego zerwania umowy cywilnoprawnej przez zlecenio-
biorcę, 

■ ryzyko choroby, 
■ konieczność skorzystania z miesięcznego lub dłuższego wypoczynku w roku,
■ wyjazdy na zjazdy, konferencje naukowe, szkolenia itp.
Świadcząc pracę w formie umowy kontraktowej, lekarz zachowuje większą swo-

bodę, ale traci dobrodziejstwa związane z ochroną tradycyjnego stosunku pracy  
i związane z nim prawa.

Kontrakty lekarskie mogą przyjmować różne formy:
■ kontrakty „całościowe” – obejmują świadczenia zdrowotne wykonywane 

przez pracownika niezależnie od pory dnia; kontrakty tego typu mają przeciwdziałać 
ucieczce lekarzy do innych placówek lub umożliwić rozszerzenie działalności zakła-
du poza godziny pracy ograniczone zatrudnieniem zgodnie z kodeksem pracy5;

■ kontrakty dyżurowe – polegają na zawieraniu umowy cywilnoprawnej na peł-
nienie dyżurów przez lekarzy zatrudnionych w tej samej jednostce i wykonujących 
swoje „dzienne” obowiązki w formie umowy o pracę; są dość kontrowersyjnym 
rozwiązaniem, istnieje bowiem przepis zabraniający pracodawcy zawieranie umowy 
cywilnoprawnej z pracownikiem na te same czynności, które wykonuje w ramach 
umowy o pracę; najczęstszym rozwiązaniem tego problemu jest przedefiniowanie 
zadań pracownika w ramach oddzielnych umów (Kijak, 2004);

5      Poważnym ograniczeniem dla pracodawców stała się nowelizacja ustawy o zakładach opieki 
zdrowotnej oparta na prawie unijnym, mówiąca o tym, iż od 1.01.2008 roku czas pracy lekarza 
nie może przekroczyć 48 godzin tygodniowo. Czas ten może zostać wydłużony na pisemną 
prośbę lekarza do 72 godzin.
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■ kontrakty „pod telefonem” – zakładają pozostawanie w stanie gotowości do 
pracy i praca po telefonicznym wezwaniu; zgodnie z dyrektywą UE, dyżury te nie są 
wliczane do czasu pracy, nie ma zatem norm, które określałyby, ile godzin tego typu 
dyżuru może pełnić lekarz w ciągu tygodnia (dyrektywa 2003/88/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady, 2003, s. 9)6. 

Zakład opieki zdrowotnej może zdecydować się na zakontraktowanie nie tylko 
jednej usługi lekarskiej, ale również na rozwiązanie pakietowe. W zestawie zakon-
traktowanej usługi może znaleźć się:

■ świadczenie lekarskie,
■ świadczenie lekarskie i świadczenie pielęgniarskie,
■ świadczenie lekarskie wraz z kosztem leków i zwrotem za użycie prywatnego 

sprzętu należącego do lekarza. 

Model wynagradzania lekarzy 

O tym, że praca lekarza wymyka się prostym regułom, świadczą wieloletnie potyczki 
o jej rzetelną, kompleksową i precyzyjną wycenę (Stańczyk, 2008). Skonstruowanie 
budzących wiele kontrowersji, ale wewnętrznie spójnych i opartych na przejrzystych 
zasadach rozwiązań systemowych w płacach lekarzy zajęło Amerykanom bez mała 
40 lat. 

Choć z natury rzeczy zakłady opieki zdrowotnej mają swoją specyfikę, to jednak 
gdy chodzi o kształtowanie płac, są one miejscem rozstrzygania takich samych dyle-
matów, jak w innych przedsiębiorstwach. Podstawowe z nich to:

■ wybór między płacą kontraktową będącą rezultatem uelastyczniania zatrud-
nienia a wynagrodzeniem wynikającym ze świadczenia pracy podporządkowanej;

■ wybór między płacą odzwierciedlającą wewnętrzną sprawiedliwość (opartą na 
rzetelnej ocenie trudności pracy/kompetencji) a płacą stanowiącą wyraz zewnętrznej 
konkurencyjności (opłacanie pracy zgodnie z jej wyceną dokonywaną przez rynek);

■ płaca wynikająca z zakresu świadczonych usług (odpowiednik płacy za wyniki) 
vs płaca za kompetencje;

6      Do czasu pracy lekarza wliczana jest jednak praca wykonywana od momentu wezwania, 
czas podróży i wszystkie godziny pracy efektywnej, które pracownik wypracowuje w jednostce 
zatrudniającej. Jednakże i liczba godzin w pogotowiu pracy ma swoje ograniczenia. Praca na 
wezwanie od 1 stycznia 2008 r. określana jest jako praca poza podstawowymi godzinami, co 
oznacza, iż zgodnie z definicją dyżuru medycznego wykonywanie, poza normalnymi godzinami 
pracy, czynności zawodowych przez lekarza jest pełnieniem przez niego dyżuru medycznego.  
W ten sposób wykorzystanie przez pracodawcę miesięcznego limitu dopuszczalnych godzin nad-
liczbowych równa się liczbie przyznanych kontraktów „pod telefonem”, które może jednostka 
przydzielić. Jeśli dyrektor jednostki źle przydzieli dyżury, może dojść do sytuacji, w której nie 
mógłby skutecznie wezwać lekarza do czynności zawodowych.
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■ płaca względnie stała czy płaca zmienna warunkowana m.in. wysokim pro-
giem tolerancji ryzyka.

W tabeli 1 zawarto prezentację stosowanych na świecie typów wynagrodzeń le-
karzy i próbę ich oceny. Większość z nich dotyczy lekarzy zatrudnionych na mocy 
umów cywilnoprawnych.

Tabela 1. Typy wynagrodzeń lekarzy, ich wady i zalety

Typ wynagrodzenia Charakterystyka Zalety Wady
Pensja Wynagrodzenie  

z tytułu pracy podpo-
rządkowanej.

Zapewnia względną 
stabilność wynagrodze-
nia i bezpieczeństwo 
socjalne.
Utrwala więź lekarza 
z zakładem opieki 
zdrowotnej.
Zmniejsza fluktuację.
Łatwa w zarządzania.
Realizuje zasadę we-
wnętrznej sprawiedli-
wości (w warunkach 
oparcia na wartościo-
waniu pracy/kompe-
tencji).

Oddziela płace od 
zakresu świadczonych 
usług.
Generuje relatywnie 
wysokie pozapłacowe 
koszty pracy.

Wynagrodzenia w ramach umów cywilnoprawnych  
(kontraktowanie usług medycznych z lekarzami)
Opłata za usługę  
(fee-for-service – FFS)

Wynagrodzenie za 
każdą ze świadczo-
nych usług.

Wiąże płacę z zakre-
sem realizowanych 
świadczeń.

Skłania do wyboru 
drogich świadczeń 
i podnoszenia opłat.

UCR (usual, customary 
and reasonable)

Odrzucanie rachun-
ków, które odbiegają 
od tego co zwyczajo-
we, średnie i rozsądne, 
tj. stosowane przez 
większość lekarzy  
w poprzednim roku.

Eliminuje konieczność 
kosztownej wyceny 
wielu procedur.
Ogranicza w USA 
siłę konkurencji 
lekarzy realizujących 
świadczenia w ramach 
skoordynowanej opie-
ki zdrowotnej.

Wzrost kosztów
Duże dysproporcje  
w zarobkach
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Typ wynagrodzenia Charakterystyka Zalety Wady
RVS (relative value scale) Tabela opracowana na 

podstawie obiektywnej 
wyceny punktowej 
każdej procedury  
w relacji do procedury 
przyjętej jako standard 
(np. porady w gabine-
cie lekarskim).

Obiektywizuje płace.
Sprzyja racjonalizacji 
kosztów.
Mniej kosztowna 
aniżeli UCR.

Ogromna liczba pro-
cedur podlegających 
wycenie i trudność 
wyceny niektórych  
z nich.
Wzrost liczby punk-
tów przy tej samej 
liczbie świadczonych 
usług (code creep – pod-
bieranie punków).

RBRVS (resource- based 
relative value scale)

Tabela relatywnej war-
tości usług, którą usta-
la rząd odpowiedzialny 
w USA za realizację 
programu Medicare. 
Determinantami 
wartości usług są: czas 
pracy lekarza, natę-
żenie wysiłku, koszty 
podejmowanych dzia-
łań, koszty szkolenia 
specjalistycznego.

Pozwala uwzględniać 
wielość determinant 
określających trudność 
procedur.

Odzwierciedla duży 
zakres ingerencji pań-
stwa w mechanizmy 
rynkowe.

Kapitacja Miesięczne wynagro-
dzenie jest zależne 
od liczby pacjentów 
objętych opieka przez 
lekarza niezależnie od 
liczby świadczonych 
usług.

Pozwala zapewnić 
pełnoprofilową opiekę 
lekarską
Zwiększa odpowie-
dzialność lekarza 
(kierowanie ruchem 
pacjenta w systemie, 
edukacja pacjentów)..

Skłania do zmniejsza-
nia zakresu własnych 
świadczeń i kierowania 
pacjentów do specja-
listów.

System mieszany Kapitacja, opłata za 
wizytę, ryczałt za 
profilaktykę.

Pozwala łączyć pozy-
tywy wielu systemów.

Trudność zarządzania 
płacą.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Getzen, 2000, s. 132–135

Cel badań i ich metodyka 

Celem głównym badania ankietowego, którego rezultaty przedstawiono w opraco-
waniu, było dokonanie prezentacji i oceny mechanizmów wynagradzania lekarzy 
zatrudnionych na podstawie różnych rodzajów umów w podmiotach leczniczych 
województwa kujawsko-pomorskiego. 

Jako cel szczegółowy przyjęto identyfikację determinant wynagrodzeń lekarzy 
zróżnicowanych według kryterium rodzaju zatrudnienia.
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Badania przeprowadzono na przełomie marca i kwietnia 2012 roku. Objęto nim 
wszystkie podmioty lecznicze (708) mające siedzibę na terenie województwa kujaw-
sko-pomorskiego i znajdujące się w rejestrze podmiotów leczniczych7 (Rejestr…).

W odpowiedzi uzyskano 57 poprawnie wypełnionych kwestionariuszy, co stano-
wi około 8% całej badanej zbiorowości. W 35 spośród nich wielkość zatrudnienia 
nie przekracza 249 osób. Odpowiedzi tych podmiotów leczniczych poddane zosta-
ną analizie.

Charakterystyka badanej zbiorowości

Badane podmioty lecznicze to w większości (91%) przychodnie. Tylko 3%  
z nich stanowią szpitale, a 6% – podmioty, które pełnią funkcję zarówno przychod-
ni, jak i szpitali (wykres 1).

Wykres 1. Charakter podmiotu leczniczego wskazywany przez  
respondentów (w %)

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań

Prawie 69% spośród badanych podmiotów leczniczych posiada status podmiotu 
niepublicznego.

7      Według stanu na 1 lipca 2011 r. w rejestrze podmiotów leczniczych mających siedzibę na te-
renie województwa kujawsko-pomorskiego znajduje się 708 podmiotów, w tym 147 nie będących 
przedsiębiorcą oraz 562 będących przedsiębiorcą.
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Wyniki badania

Wynagradzanie lekarzy zatrudnionych na podstawie umów kontraktowych

Na pytanie o typy wynagrodzeń kontraktowych odpowiedzi udzieliło 25 respon-
dentów (71,4%). Najbardziej powszechnym rodzajem tychże umów była opłata za 
usługę. Dominowała ona zwłaszcza w niepublicznej podmiotach leczniczych (bli-
sko 53% wskazań). Zbiorowość podmiotów niepublicznych charakteryzuje więk-
sza różnorodność mechanizmów naliczania wynagrodzeń kontraktowych. Tylko tu, 
chociaż bardzo rzadko, stosowano kapitację oraz tabele opłat (tab. 2). Typy wy-
nagrodzeń kontraktowych są odmienne w przekroju podmiotów zróżnicowanych 
rodzajowo. W szpitalach dominuje wynagrodzenie w formie pensji, a w przychod-
niach przeważa wynagrodzenie za każdą ze świadczonych usług.

Tabela 2. Mechanizmy umów kontraktowych stosowanych przez  
badane podmioty

Mechanizmy umów  
kontraktowych

Ogółem Publiczne 
podmioty  
lecznicze

Niepubliczne  
podmioty  
lecznicze

liczba % % %
Opłata za usługę  
(ang. fee-for-service – FFS)

12 48,0 37,5 52,9

Tabela opłat 1 4,0 0,0 6,0
Skala relatywnej wartości usług 
(liczba punktów uzyskanych  
w rezultacie realizacji określonych 
procedur)

3 12 12,5 11,7

Kapitacja 2 8,0 0,0 11,7
Pensja 3 12 25,0 6,0
Inne/jakie 4 16 25 11,7

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania

Za czynniki najsilniej oddziałujące na płace lekarzy zatrudnionych na kontrakcie 
badane podmioty uznały rodzaj specjalizacji (1,28 wskaźnik ważności dla podmio-
tów publicznych i 1,50 dla podmiotów niepublicznych) oraz stopień specjalizacji 
(1,14 wskaźnik ważności dla podmiotów publicznych i 1,42 dla podmiotów niepu-
blicznych).
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Za czynnik o znacznej sile wpływu uznano sytuację finansową podmiotu leczni-
czego (1,14 wskaźnik ważności dla podmiotów publicznych i 1,07 dla podmiotów 
niepublicznych). Fakt, iż siła oddziaływania determinanty – zakres stosowanych 
procedur była większa w zakładach niepublicznych, wynika niewątpliwie z częstsze-
go wykorzystania FFS jako formy wynagrodzenia.

W podmiotach publicznych czas pracy (wskaźnik ważności 0,57) posiada mniej-
szy wpływ na płace lekarzy niż w podmiotach niepublicznych (wskaźnik ważności 
1,14). Z kolei uznaniowość, która wskazywana jest przez podmioty publiczne jako 
determinanta mająca niewielkie znaczenie przy kształtowaniu wynagrodzeń (0,42 
wskaźnik ważności), w podmiotów niepublicznych w ogóle nie występuje (wskaźnik 
ważności 0,0).

Wydaje się interesujące, że staż pracy jako czynnik determinujący płace lekarzy 
zatrudnionych na kontrakcie ma większe znaczenie w podmiotach niepublicznych 
(1,00 wskaźnik ważności) niż w publicznych (0,43). 

Wykres 2. Czynniki determinujące płace lekarzy zatrudnionych na kontrakcie  
w podmiotach leczniczych w sektorze publicznym (wskaźnik ważności)

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania
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Wykres 3. Czynniki determinujące płace lekarzy zatrudnionych na kontrakcie  
w podmiotach leczniczych w sektorze niepublicznym (wskaźnik ważności)

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania

Wyniki badań wskazują, iż niepubliczne podmioty lecznicze częściej przyglądają 
się płacom w podmiotach konkurencyjnych. Współczynnik ważności na poziomie 
1,21 oznacza, iż podmioty te uznały tę determinantę za bardzo istotną (analogiczny 
dla podmiotów publicznych wyniósł 0,71) – wykres 1 i 2.

Naciski związków zawodowych nie wpływały na płace pracowników kontrak-
towych w żadnej z analizowanych grup podmiotów leczniczych. Natężenie wysił-
ku okazało się również czynnikiem nieistotnym (dla podmiotów niepublicznych 
wskaźnik ważności wyniósł 0,42, zaś dla niepublicznych w ogóle nie odnotowano 
oddziaływania tej wymienionej w kafeterii determinanty). 

Wynagradzanie lekarzy zatrudnionych na umowę o pracę

Umowy o pracę stosuje 29 podmiotów leczniczych, co stanowi ponad 82% badanej 
zbiorowości. Częściej ten typ umowy wykorzystywany jest przez podmioty publicz-
ne (blisko 88% wskazań). 

Podobnie jak w przypadku umów kontraktowych, za podstawową determinantę 
kształtującą płace lekarzy respondenci sytuujący się w sektorze publicznym uznali 
rodzaj specjalizacji (wskaźnik ważności 1,85 wobec analogicznego w podmiotach 
niepublicznych na poziomie 1,07). Siła wpływu tej determinanty w zakładach nie-
publicznych była tożsama z siłą oddziaływania wyników pracy. Dla podmiotów nie-
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publicznych znacznie istotniejsza (wskaźnik ważności 1,57) okazała się ich kondycja 
finansowa. Płace lekarzy w sektorze publicznym wydają się znacznie słabiej reago-
wać na sytuację finansową zatrudniającego (wskaźnik ważności 0,71).

Chociaż wynagrodzenia konkurencji w obu rodzajach podmiotów zatrudniają-
cych lekarzy na umowę o pracę okazały się mało istotną determinantą, to jednak siła 
oddziaływania tego czynnika w podmiotach niepublicznych (współczynnik ważno-
ści 0,64 wobec analogicznego dla podmiotów niepublicznych na poziomie 0,28) 
była trzy razy większa. Za to rynek pracy w większym stopniu oddziaływał na pła-
ce lekarzy w publicznych podmiotach leczniczych. Tu także odnotowano silniejszy 
wpływ wymagań stanowisk pracy (wykres 4 i 5).

W niepublicznych podmiotach leczniczych struktura wynagrodzeń lekarzy za-
trudnionych na umowę o pracę odpowiada modelowi płac stałych. W 80% stanowi 
ją płaca zasadnicza. Udział premii kształtuje się na poziomie ok. 10%, zaś wynagro-
dzenia za dyżury to tylko ok. 7% ogółu wynagrodzenia. Pozostałe składniki (dodat-
ki, nagrody jubileuszowe) mają znaczenie marginalne (wykres 6).

Wykres 4. Czynniki determinujące płace lekarzy zatrudnionych umowę o pracę 
w pomiotach leczniczych w sektorze publicznych (wskaźnik ważności)

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania
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Wykres 5. Czynniki determinujące płace lekarzy zatrudnionych umowę o pracę 
w pomiotach leczniczych w sektorze niepublicznym (wskaźnik ważności)

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania

Wykres 6. Struktura wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę  
o pracę w podmiotach leczniczych w sektorze publicznym (w %) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania
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Mniejszy udział płacy zasadniczej (około 67%) w publicznych podmiotach lecz-
niczych spowodowany jest z jednej strony większym zakresem pracy na dyżurach,  
z drugiej zaś bardziej rozbudowaną strukturą wewnętrzną płacy. Dla przykładu, na-
groda jubileuszowa jako rodzaj bodźca systemowego, praktycznie nie występująca 
w zbiorowości respondentów sytuujących się w sektorze niepublicznym, stanowi tu 
ponad 3% ogółu wynagrodzenia, tyle samo co udział premii (wykres 7). 

Wykres 7. Struktura wynagrodzeń lekarzy zatrudnionych na umowę o pracę  
w podmiotach leczniczych w sektorze niepublicznym (w %) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania

Badane podmioty rzadko wykorzystują narzędzia kształtowania płacy zasadni-
czej. Tylko 11% podmiotów publicznych i 0,4% podmiotów niepublicznych wyko-
rzystuje wartościowanie pracy jako narzędzie kształtowania płacy zasadniczej. Pozy-
tywne wydaje się jednak, że badane podmioty wyrażają chęć jego przeprowadzania 
(blisko 33% podmiotów publicznych i ponad 12% podmiotów niepublicznych).

Wnioski wynikające z badań

Kontraktowanie usług medycznych staje się w Polsce coraz bardziej popularną for-
mą wynagradzania lekarzy. Mechanizmy wynagradzania kontraktowego zależne są od 
charakteru SPZOZ (szpital/przychodnia). Niezależnie od formy własności, w przy-
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chodniach najczęściej wykorzystywanym typem wynagradzania kontraktowego jest 
FFS8 (Karaszewska, 2008).

Jednakże niepubliczne podmioty lecznicze charakteryzuje większa różnorod-
ność typów wynagrodzeń kontraktowych. Tylko w tych podmiotach wskazano na 
zastosowanie systemu kapitacyjnego9 (Windak i wsp., 1998).

Niezależnie od rodzaju zatrudnienia (kontrakt vs umowa o pracę) najistotniej-
szą determinantą wynagrodzeń lekarzy jest rodzaj i stopień specjalizacji. Częstsze 
stosowanie opłaty za usługę w niepublicznych podmiotach leczniczych powoduje, 
iż silniej na wynagrodzenia oddziałuje tu zakres realizowanych procedur. W odróż-
nieniu od podmiotów publicznych, przy zatrudnianiu lekarzy w formie kontraktu 
niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej w niewielkim stopniu uwzględniają swoją 
kondycję finansową. Może to świadczyć o tym, iż bardziej dotkliwa dla nich jest 
silna konkurencja innych podmiotów niepublicznych.

Jeśli chodzi o pracowników zatrudnionych w formie umowy o pracę, siła od-
działywania kondycji finansowej w podmiotach niepublicznych jest znacznie więk-
sza. Być może, iż w tym wypadku pracodawcy w mniejszym stopniu obawiają się 
utraty personelu medycznego. Interesującym wynikiem badań jest bardzo niewielki 
wpływ związków zawodowych na kształtowanie się wynagrodzeń medyków.

Struktura wewnętrzna wynagrodzeń lekarzy zatrudnionych na umowę o pracę 
w niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej jest mniej rozdrobniona, co skut-
kuje większym udziałem płacy zasadniczej. Wyraźnie mniejsze jest tutaj dodatkowe 
zaangażowanie pracownika w postaci dyżurów lekarskich, zaś eliminowanie nie po-
zostających w związku z zakresem i jakością świadczonych usług składników wy-
nagrodzeń (np. nagroda jubileuszowa) wydaje się wskazywać na postępujący proces 
ekonomizacji wynagrodzeń.
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The Remuneration of  Physicians in Health Care Units in Poland
Summary

The reform of  the health care system in Poland has triggered the need to pay 
closer attention to labor costs. This has resulted in a process increasing employment 
flexibility by way of  various contractual forms through which medical services are 
provided by physicians. This article presents the results of  a questionnaire survey 
aimed at identifying types of  compensation for physicians as well as the specifics of  
their determining factors in the case of  physicians employed under various kinds of  
contracts (employment contracts/contract work) in small and medium-sized health 
care units in the Kuyavian-Pomeranian Voivodeship.
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