
    1 

 

              

    

    

    

    

PORADY PRAWNEPORADY PRAWNEPORADY PRAWNEPORADY PRAWNE    ----    Wolters Kluwer PolskaWolters Kluwer PolskaWolters Kluwer PolskaWolters Kluwer Polska    

Praktyka stomatologiczna małym przedsiębiorstwem?Praktyka stomatologiczna małym przedsiębiorstwem?Praktyka stomatologiczna małym przedsiębiorstwem?Praktyka stomatologiczna małym przedsiębiorstwem?    

PytaniePytaniePytaniePytanie    

Czy indywidualna praktyka stomatologiczna jest małym przedsiębiorstwem? Czy indywidualna praktyka stomatologiczna jest małym przedsiębiorstwem? Czy indywidualna praktyka stomatologiczna jest małym przedsiębiorstwem? Czy indywidualna praktyka stomatologiczna jest małym przedsiębiorstwem?  

    

OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź    

Definicję "małego przedsiębiorcy" zawiera ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 

gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 z późn. zm.; dalej jako: u.s.d.g.), w 

której w art. 105 czytamy: 

"Za małego przedsiębiorcę uwaŜa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch 

ostatnich lat obrotowych: 

1) zatrudniał średniorocznie mniej niŜ 50 pracowników oraz 

2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaŜy towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych 

nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów EURO lub sumy aktywów jego bilansu 

sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 

milionów EURO." 

Punktem wyjścia dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie jest jednak ocena, czy lekarz 

dentysta prowadzący indywidualną praktykę stomatologiczną jest w ogóle przedsiębiorcą. 

Wejście w Ŝycie z dniem 21 sierpnia 2004 r. ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, 

skutkuje objęciem zakresem pojęcia "przedsiębiorca" osób prowadzących praktyki zawodowe 

wykonujących wolne zawody medyczne. 

Przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej jest osoba fizyczna, 

osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa 

przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą (art. 4 ust. 

1 u.s.d.g.). Natomiast zgodnie z definicją ustawową, działalnością gospodarczą jest zarobkowa 

działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i 

wydobywanie kopalin ze złóŜ, a takŜe działalność zawodowa, wykonywana w sposób 

zorganizowany i ciągły (art. 2 u.s.d.g.). W rozumieniu ustawy o swobodzie działalności 

gospodarczej kaŜda działalność zawodowa jest więc działalnością gospodarczą. W ten sposób 

wszyscy lekarze, pielęgniarki i połoŜne prowadzący praktyki zawodowe są przedsiębiorcami w 

świetle przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. 

Tym samym lekarz dentysta prowadzący indywidualną praktykę stomatologiczną moŜe zostać 

uznany za "małego przedsiębiorcę" w rozumieniu art. 105 u.s.d.g., jeśli spełnia określone w tym 
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przepisie warunki. 

Tamara Zimna, ekspert ABC Serwis Prawo i Zdrowie, Wolters Kluwer Polska, www.abc.com.pl. 

 

 


