STANOWISKO
RADY OCHRONY PRACY
w sprawie w sprawie raportu Państwowej Inspekcji Pracy "Przestrzeganie przepisów o czasie pracy w
placówkach ochrony zdrowia"
Rada Ochrony Pracy na posiedzeniu 8 lipca 2008 r. wysłuchała informacji Państwowej Inspekcji Pracy na temat
przestrzegania przepisów o czasie pracy w placówkach ochrony zdrowia.
1 stycznia 2008 r. weszły w życie nowe przepisy, dotyczące czasu pracy pracowników medycznych, w których:



dyżur medyczny w całości wliczono do czasu pracy,



możliwość zatrudnienia powyżej 48 godzin tygodniowo uzależniono od pisemnej zgody pracownika.

Powyższe zmiany pogłębiły problemy w działalności placówek medycznych.
Kontrole Państwowej Inspekcji Pracy nie ograniczały się tylko do oceny przestrzegania wprowadzonych z dniem
1 stycznia 2008 r. nowych regulacji, ale objęły całość problematyki związanej z czasem pracy i wskazały na
szereg nieprawidłowości, w tym także wykroczeń przeciwko prawom pracowników.
Zaliczyć do nich należy między innymi:



nierzetelne sporządzanie harmonogramów czasu pracy,



nierzetelne opracowywanie regulaminów pracy,



niewłaściwe rozliczanie czasu pracy,



brak ewidencji czasu pracy,



omijanie limitów godzin nadliczbowych poprzez kontynuację dziennego zatrudnienia przez inny podmiot
gospodarczy (umowy cywilnoprawne),



nieprzestrzeganie dziennych i tygodniowych norm nieprzerwanego wypoczynku,



nadużywanie instytucji dyżuru, szczególnie dyżuru pełnionego w siedzibie pracodawcy.

Istotną przyczyną stwierdzonych nieprawidłowości jest zbyt mała liczba zatrudnionych w placówkach medycznych
pracowników, a także zbyt małe środki finansowe przeznaczone na działalność tych placówek.
Nie podważając tej tezy - należy zastanowić się nad genezą takiego zjawiska. Jest nią skostniały, anachroniczny,
często nieefektywnie zarządzany, czasem generujący patologie - polski system opieki zdrowotnej.
Należy także zauważyć, że niektóre ze stwierdzonych uchybień, jak brak ewidencji czasu pracy, czy
nieprawidłowe jego rozliczanie - stanowi, zdaniem Rady, nienależyte wykonywanie obowiązków przez
kierownictwa kontrolowanych placówek. Rada zaleca organom założycielskim, aby zajęły się tą problematyką.
Konstruując budżety państwa na kolejne lata należy rozważyć znaczący wzrost nakładów na ochronę zdrowia w
Polsce. Zasilenie sektora zdrowia dodatkowymi środkami należy jednak poprzedzić przeprowadzeniem
rzeczywistej i skutecznej reformy polskiego systemu ochrony zdrowia - by mieć gwarancję, że środki te zostaną
właściwie spożytkowane.
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