
IV.A.3. Przestrzeganie praworządności w stosunkach pracy 

oraz bezpieczeństwa i higieny  pracy w zakładach objętych reformami 

A. Zakłady opieki zdrowotnej 

Analiza wyników kontroli upoważnia do sformułowania oceny, że w odniesieniu do większości 

zagadnień ochrony pracy sytuacja w szpitalach powiatowych jest gorsza niż w kontrolowanych w 

2001 r. szpitalach wojewódzkich. 

Jednym z najpoważniejszych problemów w obu grupach szpitali jest niedostosowanie obiektów, 

pomieszczeń pracy i urządzeń do wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i 

Opieki Społecznej z dnia 21 września 1992 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod 

względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (57% 

powiatowych, 36% wojewódzkich). Skutkiem są trudności w utrzymaniu w nich bezpiecznych 

warunków pracy. Prowadzone w niewielkim zakresie prace modernizacyjne nie mogą zapewnić trwałej 

poprawy warunków pracy i nie mogą powstrzymać postępującej dekapitalizacji obiektów. Opracowanie 

programów dostosowawczych w praktyce okazało się w większości szpitali jedynie spełnieniem 

wymogu formalnego, bowiem nie mają one charakteru kompleksowego oraz nie określają źródeł 

finansowania prac, a stanowią jedynie wykaz istniejących nieprawidłowości. 

Inne, szczególnie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

pracowników nieprawidłowości to: 

niezapewnienie wymaganej ochrony przed zagrożeniami związanymi ze stosowaniem 

substancji i preparatów chemicznych, począwszy od preparatów do dezynfekcji a skończywszy 

na substancjach rakotwórczych; 

niezapewnienie w pomieszczeniach pracy wymiany powietrza wynikającej z potrzeb 

użytkowych i funkcji tych pomieszczeń, bilansu ciepła i wilgotności oraz zanieczyszczeń stałych i 

gazowych, jak również niezapewnienie wymaganych odciągów miejscowych na stanowiskach, na 

których przy wykonywaniu prac wydzielają się pary lub gazy substancji szkodliwych dla zdrowia 

(toksyczne, duszące, drażniące, w tym również substancje rakotwórcze), głównie odciągów gazów 

anestetycznych przy aparatach do znieczulania, wyciągów miejscowych w pomieszczeniach do 

dezynfekcji sprzętu, wyciągów ze stanowisk przygotowywania leków cytostatycznych, dygestoriów w 

laboratoriach (61% szpitali powiatowych, 45% wojewódzkich); 

niewyposażanie pracowników w środki ochrony indywidualnej niezbędne do wykonywanej 

pracy bądź też wyposażanie w środki nieodpowiednio dobrane do występujących zagrożeń lub 

nieposiadające certyfikatu na znak bezpieczeństwa „B” (55% szpitali powiatowych, 36% 

wojewódzkich). Użytkowane w szpitalach rękawice i fartuchy ochronne (w tym operacyjne) oraz 

półmaski filtrujące posiadały jedynie certyfikat jakości Instytutu Leków, uprawniający do obrotu 

krajowego, natomiast nie posiadały certyfikatu na znak „B” potwierdzającego ich właściwości 

ochronne przed czynnikami biologicznymi bądź chemicznymi; 

niewyposażanie pracowników w odzież i obuwie robocze (73% szpitali powiatowych, 72% 

wojewódzkich). Nierzadko pracownicy wykonywali pracę w odzieży i obuwiu zakupionym przez 

siebie lub pochodzącym z darów, niespełniającym wymagań w zakresie bezpieczeństwa 

określonych w Polskich Normach. 

Problemem jest również niewłaściwa gospodarka niebezpiecznymi odpadami medycznymi i 

poprocesowymi (61% szpitali powiatowych, 25% wojewódzkich). Kontrolowane zakłady opieki 

zdrowotnej nie dopełniły obowiązku uzyskania wymaganych prawem zezwoleń i decyzji, tj. zezwolenia 

na wytwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych, decyzji określającej miejsce i sposób 

magazynowania odpadów oraz decyzji określającej dopuszczalną emisję do atmosfery 

zanieczyszczeń gazowych i pyłowych. Proces utylizacji niejednokrotnie prowadzony jest 



w niewłaściwych pomieszczeniach i przy zastosowaniu urządzeń nieprzystosowanych do tego celu, 

a przy tym wyeksploatowanych technicznie, co stwarza zagrożenie nie tylko bezpośrednio dla 

pracowników szpitala, ale również dla lokalnego środowiska. 

Występowanie powyższych zagrożeń wynika m.in. z nierespektowania przez pracodawców 

obowiązku dokonywania oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą. W 74% 

kontrolowanych szpitali powiatowych i 81% wojewódzkich w ogóle nie przeprowadzono oceny ryzyka 

zawodowego. Tam zaś, gdzie dokonano takiej oceny, w większości przypadków przeprowadzono ją 

nieprawidłowo, często w sposób jedynie formalny, bez uwzględnienia podstawowego celu oceny 

ryzyka jakim jest likwidacja istniejących zagrożeń bądź ich ograniczenie. Uchybienia dotyczyły 

niewyznaczenia odpowiedniego składu zespołu osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie oceny 

ryzyka (niejednokrotnie był to wyłącznie pracownik służby BHP), niezapewnienie osobom 

dokonującym oceny ryzyka przeszkolenia w zakresie oceny ryzyka zawodowego, nieuwzględnienia 

wszystkich zagrożeń wynikających ze specyfiki pracy poszczególnych grup zawodowych oraz 

zagrożeń wynikających z materialnego środowiska pracy, niestosowania w praktyce środków 

ochronnych wskazanych w kartach oceny ryzyka, nieustalenia procedur zobowiązujących do 

okresowej weryfikacji oceny ryzyka. 

Natomiast w zakresie praworządności w stosunkach pracy najczęściej stwierdzaną 

w szpitalach powiatowych nieprawidłowością było nieudzielanie pracownikom urlopów 

wypoczynkowych do końca I kwartału roku następnego (92% zakładów) oraz przekraczanie limitu 

dyżurów w tygodniu (ponad 3/4 zakładów). Aż w 62% kontrolowanych zakładów regulaminy 

wynagradzania zawierały postanowienia niezgodne z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa 

pracy lub ustawą o zakładach opieki zdrowotnej. Często stwierdzano 

również niewypłacanie pracownikom trzynastej pensji (57% zakładów), a także niezapewnianie co 

3 niedzieli wolnej od pracy (53%). 

W jednostkach szczebla powiatowego (kontrolowanych w 2002 r.) znacznie częściej niż 

w jednostkach wojewódzkich (2001 r.) występowały naruszenia dot. m.in. wynagradzania za pracę na 

wezwanie (prawie 5–krotnie częściej), wypłacania odpraw z tytułu rozwiązania stosunku pracy 

z przyczyn dot. pracodawcy (4–krotnie), wynagradzania za gotowość do pracy (prawie 3–krotnie), 

wypłacania premii regulaminowych (2–krotnie), przekraczania limitu godzin nadliczbowych na dobę 

(2–krotnie). 

Rzadziej natomiast stwierdzano nieprawidłowości dot. m.in. stosowania przepisów prawa 

w stosunku do pracowników objętych skróconym czasem pracy, wynagradzania za dyżury medyczne, 

opracowania norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych, obliczania stawki godzinowej. 

Należy podkreślić, że zagadnieniem powodującym najpoważniejsze skutki 

finansowe i rzutującym na możliwość dalszego funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej są 

niezrealizowane należności pracownicze z tytułu: 

niezapewnienia pracownikom podwyżki wynagrodzeń, od dnia 1 stycznia 2001 r., o 203 zł oraz 

niepodwyższenia wynagrodzeń w roku 2002 r. zgodnie z przepisami ustawy, 

niewypłacenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za lata 1999 – 2001 (do którego pracownicy 

zachowali prawo po przekształceniu państwowych jednostek budżetowych w samodzielne publiczne 

zakłady opieki zdrowotnej), 

nieodprowadzenia odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych bądź odprowadzenia ich w 

okresie od 1999 r. w zaniżonej wysokości, a także z powodu wydatkowania środków z tego 

funduszu na utrzymanie bieżącej działalności zakładu opieki zdrowotnej. 

Szczególne trudności w zakładach opieki zdrowotnej stwarza brak jednolitości w zawieraniu 

umów o świadczenie pracy. W 27% szpitali, stwierdzono zawarcie obok umów o pracę, umów 

cywilnoprawnych z pracownikami zakładu na wykonywanie takiej samej pracy jaka wynikała z umów 



o pracę. Szczególnie często umowy cywilnoprawne zawierano w zespołach wyjazdowych pomocy 

doraźnej oraz na pełnienie dyżurów medycznych. 

  

Część odpowiedzialności za stan przestrzegania prawa w zakładach opieki zdrowotnej 

spada na organy założycielskie oraz na organy państwowe wykazujące opieszałość w działaniu. 

I tak np. przepisy o czasie pracy są naruszane nie tylko z powodu ich nieznajomości bądź 

lekceważenia, ale także z powodu wątpliwości interpretacyjnych, będących skutkiem braku nowelizacji 

ustawy o zakładach opieki zdrowotnej i dostosowania norm czasu pracy do organizacji pracy 

w pięciodniowym tygodniu pracy. Istnieje obiektywna niemożność zorganizowania pracy tak, aby 

obowiązujący tygodniowy czas pracy określony w ustawie (26 godzin 15 minut) mógł być zrealizowany 

w ciągu 5 dni bez naruszenia dobowej normy czasu pracy. Sygnały w tej sprawie, skierowane do 

Ministra Zdrowia przez Głównego Inspektora Pracy na początku 2001 r. nie przyniosły żadnego 

rezultatu. 

Przekraczanie dopuszczalnych norm czasu pracy oraz dopuszczalnych rocznych limitów pracy 

w godzinach nadliczbowych nie dotyczy zbyt wielu pracowników – poza lekarzami – lecz czasem 

przybiera znaczne rozmiary. Jest to widoczne np. w grupie techników rtg, których obowiązuje norma 

dobowa czasu pracy skrócona do 5 godzin. Faktyczne zapotrzebowanie na pracę tych pracowników 

przekracza możliwości kadrowe placówek ochrony zdrowia. Ponieważ ustawa o zakładach opieki 

zdrowotnej nie przewiduje możliwości pełnienia przez średni personel medyczny gotowości do pracy 

na wezwanie – pracodawcy masowo zlecają technikom medycznym pełnienie dyżurów na podstawie 

art. 144 Kp w zakładzie pracy lub w domu pracownika. Czas wykonywania pracy w toku takiego 

dyżuru jest wliczany do czasu pracy pracownika. W rezultacie faktyczny czas wykonywania pracy 

niejednokrotnie przekracza dopuszczalny limit pracy w godzinach nadliczbowych. 

Naruszanie norm czasu pracy w głównej mierze wynika z braków kadrowych, będących 

skutkiem systematycznego zmniejszania zatrudnienia w poszukiwaniu oszczędności 

finansowych. Szczególnie drastyczne przekroczenie dopuszczalnych norm czasu pracy 

występuje w grupie lekarzy. Dzieje się tak na skutek łączenia przez nich pracy w ramach umów o 

pracę oraz w ramach umów cywilnoprawnych (czasem dwóch, a nawet – trzech), a także dyżurów 

medycznych w różnych komórkach organizacyjnych zakładu. Rażące przekraczanie dopuszczalnych 

norm czasu pracy zagraża zdrowiu lekarza, a także niewątpliwie wpływa na bezpieczeństwo pacjenta. 

Nie przyniosła oczekiwanego rezultatu akcja opracowywania i wdrażania norm obsady 

pielęgniarek i położnych. Mimo upływu ponad 2,5 roku od momentu, w którym normy powinny być 

opracowane, nadal ponad 1/3 kontrolowanych zakładów opieki zdrowotnej tych norm nie posiada, 

a połowa spośród tych, którzy normy opracowali, ich nie wdrożyła. 

• dane statystyczne dotyczące kontroli w szpitalach zawiera załącznik nr 11. 

• Pełne wyniki kontroli zawiera informacja zbiorcza dostępna w Głównym Inspektoracie 

Pracy 

 


