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Szanowny Panie Marszałku,

W  odpowiedzi  na  interpelację  nr  6333  Pana  Posła  Aleksandra  Mrówczyńskiego  w sprawie

regulacji  maksymalnej  liczby godzin  pracy świadczonej przez lekarzy specjalistów dla  szpitali

oraz przychodni, uprzejmie informuję co następuje. 

Czas pracy pracowników podmiotów leczniczych regulowany jest przepisami ustawy z dnia 15

kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, z późn. zm.).  Ustawa ta

oprócz  określenia  dobowych  i  tygodniowych  norm  czasu  pracy  przyznaje  pracownikom

podmiotów leczniczych prawo do minimalnych okresów odpoczynku dobowego i tygodniowego

(11  godzin  odpoczynku  w  każdej  dobie  oraz  dodatkowo  minimum  24  godziny  odpoczynku

tygodniowego). Nieprzestrzeganie przez pracodawcę norm czasu pracy lub naruszanie okresów

odpoczynku  stanowi  wykroczenie  przeciwko  prawom  pracownika  i  naraża  pracodawcę  na

odpowiedzialność  przewidzianą  w  dziale  trzynastym  Kodeksu  pracy.  Podkreślenia  jednak

wymaga, że ww. normy czasu pracy nie dotyczą lekarzy zatrudnionych na podstawie innej niż

stosunek  pracy, tj.  np.  kontraktu  zawartego  przez  szpital  z  lekarzem prowadzącym praktykę

zawodową, umowy zlecenia czy o dzieło. Nie dotyczą też lekarzy samozatrudnionych, a więc np.

tych, którzy wykonują zawód we własnych gabinetach w ramach praktyki lekarskiej.



W  przypadku  lekarzy,  z  którymi  szpital  zawarł  umowę  cywilnoprawną,  o czasie

wykonywania  czynności  przesądza  treść  umowy  zawartej  przez  strony,  tj.  lekarza

i podmiot  wykonujący  działalność  leczniczą.  Zgodnie  z  postanowieniami  Kodeksu

cywilnego  obowiązuje  w  tym  zakresie  zasada  swobody  zawierania  umów,  a  więc

kształtowania stosunku prawnego łączącego strony w sposób przez nie ustalony. Należy

podkreślić, że zawód lekarza należy do grupy tzw. wolnych zawodów co powoduje, że

uregulowania prawne dotyczące tego zawodu muszą pozostawiać swobodę m.in. co do

wyboru formy jego wykonywania.

Jeżeli kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą decyduje się na zawarcie

z lekarzem umowy cywilnoprawnej, postanowienia tej umowy powinny z jednej strony

zapewniać prawidłowe funkcjonowanie podmiotu leczniczego (np. ciągłość dostępu do

świadczeń), z drugiej jednak stronny winny pozwalać lekarzowi na takie wykonywanie

pracy aby zapewnione było bezpieczeństwo pacjentów jak i samego lekarza. Kierownik

szpitala  jest  bowiem  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  15  kwietnia  2011  r.  o  działalności

leczniczej odpowiedzialny za właściwe całościowe zarządzanie podległą mu placówką,

w tym za takie kształtowanie stosunków prawnych łączących szpital z lekarzami, które

pozwoli  zabezpieczyć  przede  wszystkim  dobro  pacjenta  (przepracowany  lekarz  bez

wątpienia nie daje rękojmi zapewnienia należytej opieki nad pacjentami).

Również lekarz, którego oświadczenie woli przy zawieraniu umowy cywilnoprawnej jest

tak samo ważne jak oświadczenie woli kierownika szpitala, powinien mieć na względzie

późniejszą  możliwość  faktycznej  realizacji  postanowień  umowy,  na  której  zawarcie

wyraża zgodę, zgodnie z przewidzianymi prawem zasadami wykonywania zawodu oraz

deontologii  zawodowej.  Kodeks  Etyki  Lekarskiej,  do  którego  przestrzegania

zobowiązany jest każdy lekarz, wskazuje jako nadrzędną zasadę wykonywania zawodu

dobro chorego.  Z  przestrzegania tej  zasady nie  zwalniają lekarza żadne wymagania

administracyjne, naciski społeczne czy też mechanizmy rynkowe. 

Mając na względzie powyższe należy stwierdzić, że przyczyną nadmiernego wydłużania

czasu  pracy  personelu  medycznego  są  nie  tyle  niewystarczające  zabezpieczenia

zawarte w przepisach prawa, ale – jak wskazuje również Państwowa Inspekcja Pracy –

przede  wszystkim  deficyt  kadr  medycznych.  W  celu  zwiększenia  liczby  osób

wykonujących zawody medyczne,  resort  zdrowia podejmuje działania zmierzające do

znacznego zwiększenia dostępności do szkoleń przed i podyplomowych na kierunkach

medycznych.  Bez  likwidacji  deficytu  kadr  medycznych,  będącego  główną  przyczyną

zachowań patologicznych,  wprowadzanie  kolejnych obostrzeń przepisów doprowadzi,
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jak się wydaje, albo do dalszego ograniczania dostępu do świadczeń, albo do kolejnych

przypadków obchodzenia przepisów prawa. 

Jednocześnie  uprzejmie  informuję,  że  obecnie  w Ministerstwie  Zdrowia  trwają  prace

analityczne  dotyczące  rozwiązań  prawnych  gwarantujących  minimalne  okresy

odpoczynku  osobom  wykonującym  zawody  medyczne  w  podmiotach  leczniczych,

niezależnie od podstawy świadczenia pracy.

          Z poważaniem,

           Z upoważnienia
       MINISTRA ZDROWIA
    PODSEKRETARZ STANU
           Piotr Warczyński
          /podpis elektroniczny/
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