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2. Przestrzeganie przepisów o czasie pracy

A. Kontrole w placówkach ochrony zdrowia

Kontrolami w zakresie czasu pracy w placówkach 
ochrony zdrowia objęto 451 pracodawców, którzy
zatrudniali prawie 149,3 tys. pracowników, w tym 
120,6 tys. kobiet oraz 200 młodocianych. 

Przeprowadzone kontrole wykazały, że najczęst-
szym uchybieniem było nieustalenie w umowie o pra-

cę pracowników zatrudnionych w niepełnym wy-

miarze czasu pracy – liczby godzin pracy ponad 
określony w umowie wymiar, za które pracownikowi 
przysługuje dodatek do wynagrodzenia jak za pra-
cę w godzinach nadliczbowych. Uchybienie to doty-
czyło blisko 11% pracodawców. Błędy w tym zakre-
sie polegały bądź na nieokreślaniu ww. limitu, bądź 
na określaniu go na poziomie powszechnie obowią-
zujących norm czasu pracy. 

Kolejna nieprawidłowość to nierzetelne prowa-

dzenie ewidencji czasu pracy. Uchybienia te, stwier-
dzone u 10% skontrolowanych pracodawców, pole-
gały najczęściej na niewłaściwym ewidencjonowaniu 
dziennych oraz tygodniowych wymiarów czasu pracy 
poszczególnych pracowników. Pracodawcy ci z regu-
ły zaniżali wymiar czasu pracy, aby uniknąć ujawnie-
nia pracy w godzinach nadliczbowych. Nie prowadzi-
li również indywidualnych kart ewidencji czasu pracy 
albo też nie dokumentowali w nich wykorzystywania 
urlopów wypoczynkowych, czy udzielania dni wol-
nych w zamian za pracę w niedziele, święta oraz 
dni wolne wynikające z przeciętnie pięciodniowego 
tygodnia pracy.

U prawie 7% kontrolowanych pracodawców 
stwierdzono zatrudnianie pracowników z narusze-

niem przepisów o co najmniej 11-godzinnym nie-

przerwanym odpoczynku dobowym. Uchybienia te 
związane są przede wszystkim z planowaniem zbyt 
długiego dnia pracy, polecaniem pełnienia zbyt 
długich dyżurów czy zlecaniem pracy w godzinach 
nadliczbowych.

Nieprawidłowości polegające na nieokreśleniu 
– w układzie zbiorowym pracy, regulaminie pracy lub 
w obwieszczeniu – systemów czasu pracy ujawnio-
no u ponad 6% skontrolowanych pracodawców. Wy-
nikały one przede wszystkim z nieznajomości przepi-
sów prawa.

Podsumowując ustalenia inspektorów pracy w za-
kresie przyczyn uchybień stwierdzonych w placów-
kach ochrony zdrowia, należy wskazać na trudności 

interpretacyjne dot. przepisów o czasie pracy w tych 
zakładach. Lakoniczność niektórych przepisów za-
wartych w ustawie o zoz i Kodeksie pracy czyni je 
mało zrozumiałymi dla pracodawców i powoduje 
trudności w stosowaniu w praktyce. Nieznajomość 
przepisów regulujących czas pracy obserwuje się 
szczególnie w małych nzoz-ach, gdzie pracodawcy 
(lekarze) często sami prowadzą dokumentację pra-

cowniczą lub powierzają ją osobom nieposiadającym 
w tym zakresie odpowiedniego przygotowania mery-
torycznego (średni personel medyczny), zatrudnio-
nym przy innej pracy. Powyższe skutkuje traktowa-

niem spraw pracowniczych, w tym dotyczących 

czasu pracy pracowników, jako mało istotnych, 

drugorzędnych. Ponadto należy stwierdzić, że także 
powierzanie rozliczania czasu pracy biurom rachun-
kowym nie jest dobrym rozwiązaniem, gdyż otrzymu-
ją one takie dane, jakie przedstawią im pracodawcy.
Z ustaleń inspektorów wynika, że pracodawcy niekie-
dy nie dostarczają do tych biur pełnej dokumentacji,
a tylko listy obecności lub nie dostarczają żadnych do-
kumentów, polecając sporządzenie rozliczenia czasu 
pracy, z uwzględnieniem jedynie przewidzianej pra-
wem liczby dni wolnych. Rozliczenia takie, tworzone 
tylko i wyłącznie na potrzeby instytucji kontrolnych, 
nie spełniają swojej funkcji. 

Częstą przyczyną nieprowadzenia lub nieprawi-
dłowego prowadzenia w zakładach opieki zdrowot-
nej (szczególnie dużych) kart ewidencji czasu pra-
cy lekarzy jest niedocenianie przez ordynatorów tej 
dokumentacji. Wielu ordynatorów wyraża pogląd, 
że ewidencja czasu pracy nie powinna obejmować 
lekarzy. Zwykle też obciążają jej prowadzeniem po-
szczególnych pracowników, którzy z kolei traktują 
narzucony im powyższy obowiązek z nienależytą sta-
rannością, co odbija się na jakości danych zawartych 
w tych dokumentach. 

Wśród innych przyczyn nieprawidłowości należy 
wymienić: 
–  względy ekonomiczne. Oszczędzanie na kosz-

tach pracy (szczególnie w dużych, zadłużonych 
szpitalach) poprzez zmniejszanie zatrudnienia, 
skutkuje naruszaniem przepisów z zakresu czasu 
pracy. Coraz częściej zobowiązuje się pracowni-
ków (nie posiadających wyższego wykształce-
nia) do pełnienia dyżurów (tzw. kodeksowych) po 
godzinach normalnej pracy (w domu lub w pra-
cy), bez zapewnienia przewidzianego prawem 
odpoczynku dobowego i tygodniowego oraz 
odpowiedniej liczby dni wolnych;

–  braki kadrowe (brak odpowiedniej liczby lekarzy 
oraz średniego personelu medycznego niektó-
rych specjalności – spowodowany masowymi wy-
jazdami do pracy za granicę). Problem ten wystę-
puje szczególnie w dużych szpitalach. Skutkiem 
jest większe obciążenie pracą zatrudnionych
w zoz-ach pracowników medycznych tych defi-
cytowych specjalności i niezapewnienie im odpo-
czynków (dobowych i tygodniowych) oraz odpo-
wiedniej liczby dni wolnych od pracy.

B. Kontrole w towarzystwach ubezpieczeniowych

Kontrole przeprowadzono u 232 pracodawców, 
którzy zatrudniali ponad 14,8 tys. pracowników,
w tym 9,7 tys. kobiet oraz 5 młodocianych. 


