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Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, powia-
towy lekarz weterynarii może wyznaczyć do wykony-
wania czynności, wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy 
o Inspekcji Weterynaryjnej (9), lekarzy weterynarii 
posiadających prawo wykonywania zawodu, którzy 
legitymują się określonym stażem i praktyką w wymia-
rze przewidzianym w rozporządzeniu Ministra Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi (5). Decyzja powiatowego lekarza 
weterynarii stanowi pewnego rodzaju pełnomocnictwo 
administracyjne, w ramach którego lekarzowi wetery-
narii powierzone zostają ustawowe kompetencje tego 
organu, zaś zlecone funkcje są wykonywane przez 
lekarza weterynarii w imieniu organu zlecającego, jak 
również na rachunek i ryzyko tego organu.

Warunkiem niezbędnym do wykonywania czynności 
określonych w decyzji jest zawarcie odpowiedniej umo-
wy między zainteresowanymi stronami. Ustawa o In-
spekcji Weterynaryjnej nie precyzuje jednak podstawy 
prawnej takiej umowy. Co do zasady, nie ma przeszkód 
prawnych, aby umowa cywilnoprawna została zawarta 
z lekarzem weterynarii jako osobą fizyczną, która od-
rębnie prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą 
w postaci zakładu leczniczego dla zwierząt. Umowa 
taka może być jednak również zawarta z lekarzem 
weterynarii jako podmiotem gospodarczym, który 
zlecone czynności realizuje w zakresie prowadzonej 
działalności weterynaryjnej. Decydująca jest wola 
stron, które zawierają umowę konkretnej treści (3).

W myśl art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy o systemie ubez-
pieczeń społecznych (6), obowiązkowym ubezpiecze-
niom społecznym podlegają osoby wykonujące pracę 
na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia, 
albo innej umowy o świadczenie usług, do której 
zgodnie z Kodeksem cywilnym (7) stosuje się prze-
pisy dotyczące zlecenia. Tym samym, wykonywanie 
pracy na podstawie analizowanej umowy przez lekarza 
weterynarii nie będzie stanowiło odrębnego tytułu do 
ubezpieczeń, jeżeli będzie ona wykonywana w ramach 
pozarolniczej działalności gospodarczej. Wówczas 

tytułem do ubezpieczeń jest sama działalność gospo-
darcza. Jeżeli jednak ten sam przedsiębiorca zawiera 
umowę cywilnoprawną jako osoba fizyczna, nie zaś 
jako podmiot gospodarczy, to wykonywanie takiej 
umowy obok działalności skutkuje zbiegiem odręb-
nych podstaw podlegania ubezpieczeniom społecznym 
– art. 9 ust. 2 i ust. 2a ustawy systemowej – co oznacza, 
że umowa ta jest odrębnym tytułem ubezpieczenia.

Ocena charakteru prawnego umów zlecenia, jako 
tytułów do ubezpieczeń, zawieranych przez lekarzy 
weterynarii na podstawie tzw. wyznaczenia, stanowiła 
przedmiot wielu orzeczeń sądowych. I tak w wyroku 
z 23.06.2009 r. (11) Sąd Najwyższy wywiódł, że wy-
konywanie czynności w zakresie inspekcji weteryna-
ryjnej nie stanowi samodzielnej podstawy podlegania 
ubezpieczeniom społecznym, jeżeli są one wykony-
wane w ramach prowadzonej przez przedsiębiorcę 
pozarolniczej działalności gospodarczej.

Pogląd ten zachowuje aktualność i znalazł szerokie 
rozwinięcie w orzecznictwie Sądu Najwyższego, który 
zaaprobował prowadzenie działalności gospodarczej 
przez lekarza weterynarii, jako niezbędny warunek 
decyzji o wyznaczeniu go do wykonywania zadań 
z zakresu inspekcji weterynaryjnej. Przepisy ustawy 
o Inspekcji Weterynaryjnej nie zawierają innej pod-
stawy ubezpieczenia społecznego aniżeli ta, na którą 
lekarz weterynarii wyraził zgodę poprzez przyjęcie 
„wyznaczenia” i zawarcia umowy (8). Założenia 
tego nie zmienia treść art. 5 ust. 3 ustawy o Inspekcji 
Weterynaryjnej, zgodnie z którą lekarze weterynarii 
wyznaczeni do wykonywania określonych czynności 
wykonują powierzone im czynności pod nadzorem 
i w imieniu organów Inspekcji. Z przepisu tego wyni-
ka tyle, że są oni urzędowymi lekarzami weterynarii 
i podlegają ochronie przewidzianej dla funkcjonariuszy 
publicznych (art. 22 ustawy o Inspekcji Weterynaryj-
nej). Przeciwstawienie powyższych założeń dla celów 
przyjęcia, że umowy zlecenia nie mogą być zawierane 
w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, 
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nie jest wystarczające. Innymi słowy, działalność go-
spodarcza nie traci swych cech przez wykonywanie 
usług nawet przynależnych do zadań administracji 
weterynaryjnej, które są wykonywane na jej zlecenie 
i w jej imieniu. Ustawa o Inspekcji Weterynaryjnej 
wyklucza w zasadzie tylko zatrudnienie pracownicze 
(4). Dodać również należy, że jeżeli strony zawierają 
umowę i określają ją jako umowę o świadczenie usług, 
to z mocy art. 750 k.c. stosuje się do niej, odpowiednio, 
przepisy o zleceniu. Dla zleceniodawcy, zleceniobiorca 
nadal świadczy usługę we własnym imieniu, za co 
też otrzymuje wynagrodzenie. Jego jest też ryzyko 
wykonania usług wobec zlecającego i bezpośrednich 
odbiorców. Omawiana konstrukcja nie oznacza, że 
dochodzi do wyłączenia ustawowych cech działalno-
ści gospodarczej, gdy przedsiębiorca przyjmuje, że 
będzie realizował takie usługi. Realizacja w ramach 
działalności gospodarczej umów o świadczenie usług, 
do których stosuje się przepisy o zleceniu, nie zmienia 
założenia, że prowadzący taką działalność ponosi ry-
zyko, mimo iż wykonywane przez niego świadczenie 
niesie ze sobą również ryzyko zlecającego.

Zauważyć należy także, że podnoszone w toczących 
się sporach argumenty ze sfery prawa podatkowego, 
dotyczące podziału przychodów, nie mogą być przesą-
dzające dla sprawy. W zakresie podległości podatkowej 
nie jest wykluczone uzyskiwanie przez podatnika 
prowadzącego działalność gospodarczą jednocześnie 
dochodów z działalności wykonywanej osobiście, 
zatem odrębnej od działalności gospodarczej, według 
podziału przyjętego w ustawie o podatku dochodowym 
od osób fizycznych (8). Jest to jednak sfera prawa 
podatkowego, a nie ubezpieczeń społecznych. Obie 
ustawy, o systemie ubezpieczeń społecznych i o po-
datku dochodowym od osób fizycznych, zajmują się 
odrębnymi przedmiotami regulacji, choć działalność 
gospodarcza stanowi wspólną podstawę do stosowania 
ich obu. W sprawach tych należy więc oddzielać opo-

datkowanie od podstawy podlegania ubezpieczeniom 
społecznym. Kwalifikacja, że przychód z umów zleco-
nych przez niektóre organy władzy lub administracji 
(art. 13 pkt 6 ustawy podatkowej) stanowi przychód 
z działalności wykonywanej osobiście, nie wyłącza 
podstawy ubezpieczeń społecznych, jaką jest działal-
ność gospodarcza ubezpieczonego, w ramach której 
może zawierać i realizować umowy zlecenia (11).

Sąd Najwyższy zajmował już wielokrotnie stano-
wisko w kwestiach prawnych prezentowanych wyżej 
i wyrażał swój jednolity pogląd, iż nie zachodzą żadne 
nowe okoliczności uzasadniające zmianę tezy, że wy-
konywanie czynności z zakresu Inspekcji Weteryna-
ryjnej nie stanowi samodzielnej podstawy podlegania 
ubezpieczeniom społecznym z art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy 
o systemie ubezpieczeń społecznych, jeżeli są one wy-
konywane w ramach prowadzonej przez przedsiębiorcę 
pozarolniczej działalności gospodarczej (10).

Piśmiennictwo
 1. Postanowienia SN z 4.04.2012 r., I UK 443/11, I UK 451/11, I UK 449/11, 

niepubl.; z 11.05.2012 r., I UK 34/12, I UK 35/1, I UK 36/12, I UK 37/12, 
I UK 38/12, niepubl.; z 4.06.2012 r., I UK 92/12, niepubl.; z 2.07.2012 r., 
I UK 135/12 niepubl.

 2. Postanowienie SN z 10.10.2012 r., I UK 253/12, niepubl.
 3. Postanowienie SN z 28.05.2015 r., II UK 421/14, niepubl.
 4. Postanowienie SN z 5.04.2013 r., I UK 15/13, niepubl.
 5. Rozporządzenie z 22 kwietnia 2004 r. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracow-
nikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób (Dz.U. Nr 89, 
poz. 860 ze zm.).

 6. Ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tj. 
Dz.U. z 2013 r., poz. 1442 ze zm.).

 7. Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2014 r., poz. 121).
 8. Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. 

Dz.U. z 2012 r., poz. 361).
 9. Ustawa z 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (tj. Dz.U. z 2010 r. 

Nr 112, poz. 744 ze zm.).
10. Wyrok SN z 14.12.2010 r., I UK 209/10, LEX nr 738525; z 9.12.2008 r., I UK 

138/08, OSNP 2010, 11-12, 144; z 4.06.2012 r., I UK 92/12, niepubl.
11. Wyrok z 23.06.2009 r., III UK 24/09, LEX nr 518053.

Adres autora: Monika Domańska, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa; 
e-mail: astamz@sn.pl


