
Wka żdej do bie pra cow ni ko wi podmiotu
leczniczego przy słu gu je pra wo doco naj -
mniej11 go dzin nie prze rwa ne go od po czyn -
ku.

Pra cow ni ko wi peł nią ce mu dy żur me dycz ny,
co naj mniej11-go dzin ny okres od po czyn ku
po wi nien być udzie lo ny bez po śred nio poza -
koń cze niu peł nie nia dy żu ru me dycz ne go.

Wka żdym ty go dniu pra cy masz pra wo
doco naj mniej35 go dzin nie prze rwa ne go od -
po czyn ku, obej mu ją ce go co naj mniej11 go -
dzin nie prze rwa ne go od po czyn ku do bo we go.
Wprzy pad ku uza sad nio nym or ga ni za cją
pra cy wza kła dzie, pra cow ni kom któ rzy mo -
gą peł nić dy żu ry me dycz ne przy słu gu je
wka żdym ty go dniu pra wo doco naj mniej
24 go dzin nie prze rwa ne go od po czyn ku,
udzie la ne go wokre sie roz li cze nio wym nie
dłu ższym niż14 dni.

Ad re sy znaj dziesz nastro nie
www.pip.gov.pl

Czas pracy w służbie zdrowia

Pod sta wo we nor my cza su pra cy

Czas pra cy pra cow ni ków za trud nio nych
w pod mio cie lecz ni czym, a za tem np. czas
pra cy le ka rza i pie lę gniar ki, nie mo że prze -
kra czać 7 go dzin 35 mi nut na do bę i prze -
cięt nie 37 go dzin 55 mi nut na ty dzień
w prze cięt nie pię cio dnio wym ty go dniu pra cy
w przy ję tym okre sie roz li cze nio wym.

Je że li jed nak je steś pra cow ni kiem tech -
nicz nym, ob słu gi lub go spo dar czym, Twój
czas pra cy, w przy ję tym okre sie roz li cze nio -
wym, nie mo że prze kra czać 8 go dzin na do -
bę i prze cięt nie 40 go dzin na ty dzień
w prze cięt nie pię cio dnio wym ty go dniu pra cy
w przy ję tym okre sie roz li cze nio wym.

Pra cow ni cy wy ko nu ją cy za wód me dycz ny
ipo sia da ją cy wy ższe wy kształ ce nie, za trud -
nie ni wpod mio cie lecz ni czym wy ko nu ją cym
dzia łal ność lecz ni czą wro dza ju sta cjo nar ne
ica ło do bo we świad cze nia zdro wot ne mo gą
zo stać zo bo wią za ni dopo zo sta wa nia wgo to -
wo ści doudzie la nia świad czeń zdro wot nych.

Wy na gro dze nie zapo zo sta wa nie
wgo to wo ści

Zaka żdą go dzi nę po zo sta wa nia wgo to -
wo ści doudzie la nia świad czeń zdro wot nych
przy słu gu je wy na gro dze nie w wy so kości
50% staw ki go dzi no wej wy na gro dze nia za -
sad ni cze go. Go dzi no wą staw kę wy na gro -
dze nia za sad ni cze go ob li cza się, dzie ląc
kwo tę mie sięcz ne go wy na gro dze nia za sad -
ni cze go wy ni ka ją cą zoso bi ste go za sze re -
go wa nia pra cow ni ka przez licz bę go dzin
pra cy przy pa da ją cych doprze pra co wa nia
wda nym mie sią cu.

Skrócone normy czasu pracy

Je śli je steś za trud nio ny w ko mór ce or ga ni -
za cyj nej (za kła dzie, pra cow ni):

1) ra dio lo gii, ra dio te ra pii, me dy cy ny nu kle -
ar nej – sto su ją cej w ce lach dia gno stycz -
nych lub lecz ni czych źró dła pro mie nio wa -
nia jo ni zu ją ce go,

2) fi zy ko te ra pii, 
pa to mor fo lo gii,
hi sto pa to lo gii,
cy to pa to lo gii,
cy to dia gno sty ki,
me dy cy ny 
są do wej lub 
pro sek to riów.

W okre sie od dnia 1 lip ca 2011 r. do dnia
1 lip ca 2014 r. Twój czas pra cy nie mo że prze -
kra czać 5 go dzin na do bę i prze cięt nie 25 go -
dzin na ty dzień w prze cięt nie pię cio dnio wym
ty go dniu pra cy w przy ję tym okre sie roz li cze -
nio wym, je że li do Two ich pod sta wo wych obo -
wiąz ków na le żą te wy mie nio ne w art. 214
ust. 2 o dzia łal no ści lecz ni czej.

Na to miast czas pra cy pra cow ni ków nie wi -
do mych za trud nio nych na sta no wi skach wy -
ma ga ją cych kon tak tu z pa cjen ta mi, w przy ję -
tym okre sie roz li cze nio wym, nie mo że prze -
kra czać 6 go dzin na do bę i prze cięt nie 30 go -
dzin na ty dzień w prze cięt nie pię cio dnio wym
ty go dniu pra cy w przy ję tym okre sie roz li cze -
nio wym.

Okres roz li cze nio wy to prze dział cza su
wy ra żo ny w ty go dniach lub mie sią cach,
na któ ry jest pla no wa na i po upły wie któ re -
go jest roz li cza na pra ca ka żde go pra cow ni -
ka. W przy pad ku pra cow ni ków za trud nio -
nych w pod mio cie lecz ni czym nie mo że on
prze kra czać 3 mie się cy.

Go to wość do udzie la nia
świad czeń zdro wot nych 
i pra wo do od po czyn ku

Podstawowy system czasu pracy pracowników podmiotów leczniczych

Czas pracy 
pracowników niewidomych

Wprzy pad ku we zwa nia 
dopodmiotu leczniczego

je steś trak to wa ny tak, 
jak byś peł nił dy żur me dycz ny.

Pa mię taj!

Je że li masz pro ble my 
z wyegzekwowaniemswo ich praw

zgłoś się donaj bli ższe go 
okrę go we go in spek to ra tu pra cy. 



Je że li je steś pra cow ni kiem pod mio tu lecz -
ni cze go, np. le ka rzem lub pie lę gniar ką, zgod -
nie z prze pi sa mi mo żesz pra co wać do 12 go -
dzin na do bę – je że li jest to uza sad nio ne ro -
dza jem pra cy lub jej or ga ni za cją. Twój łącz ny
czas pra cy w ty go dniu nie mo że prze kra czać
prze cięt nie 37 go dzin 55 mi nut na ty dzień
w przy ję tym okre sie roz li cze nio wym.

Na to miast je że li je steś pra cow ni kiem
tech nicz nym, ob słu gi lub go spo dar czym
i Twój do bo wy wy miar cza su pra cy zo stał
przed łu żo ny do 12 go dzin, czas pra cy w ty -
go dniu nie mo że prze kra czać prze cięt nie 40
go dzin na ty dzień w przy ję tym okre sie roz li -
cze nio wym.

Okres roz li cze nio wy pra cow ni ków pod -
mio tu lecz ni cze go, wo bec któ rych sto su je
się roz li cze nio wy czas pra cy, w któ rych do -
pusz czal ne jest przed łu że nie wy mia ru cza su
pra cy do 12 go dzin na do bę nie po wi nien
prze kra czać 1 mie sią ca. Jed nak w szcze gól -
nie uza sad nio nych przy pad kach pra co daw -
ca mo że przed łu żyć okres roz li cze nio wy, nie
wię cej jed nak niż do 4 mie się cy.

Roz kład cza su pra cy

Je że li pra cu jesz w rów no wa żnym sys te mie
cza su pra cy pra co daw ca mu si usta lić w Two -
im harmonogramie pra cy do kład ne dni i go -
dzi ny pra cy oraz dni wol ne od pra cy. 

Ko mu nie mo żna 
wy dłu żyć do bo we go cza su pra cy 
do 12 go dzin?

Je że li je steś pra cow ni kiem za kła du lub
pra cow ni:
� ra dio lo gii,
� ra dio te ra pii,
� me dy cy ny nu kle ar nej,
� fi zy ko te ra pii,
� pa to mor fo lo gii,
� hi sto pa to lo gii,
� cy to pa to lo gii,
� cy to dia gno sty ki,
� me dy cy ny są do wej,
� pro sek to riów 

i wy ko nu jesz pra cę w za kre sie usta lo nym
w usta wie w okre sie od 1 lip ca 2011 r. do 1 lip -
ca 2014 r., pra co daw ca nie mo że przed łu żyć
Two je go do bo we go wy mia ru cza su pra cy
do 12 go dzin. 

Przy wy ko ny wa niu obo wiąz ków wy ni ka ją -
cych z cha rak te ru za kła du lub pra cow ni mo -
żesz pra co wać maks. 5 go dzin w cią gu dnia.
Po nad to je że li je steś pra cow ni kiem nie wi do -
mym i masz kon takt z pa cjen ta mi, pra co daw -
ca nie mo że po le cać Ci pra cy w wy mia rze
prze kra cza ją cym 6 go dzin na do bę.

Przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy do 12 godzin na dobę

Co to jest dy żur me dycz ny?

Jest to wy ko ny wa nie po za nor mal ny mi go -
dzi na mi pra cy czyn no ści za wo do wych przez
oso by wska za ne po ni żej w pod mio cie lecz ni -
czym wy ko nu ją cym sta cjo nar ne i ca ło do bo -
we świad cze nia zdro wot ne.

Kto mo że peł nić dy żur medyczny?

Pra cow ni cy wy ko nu ją cy za wód me dycz ny
i po sia da ją cy wy ższe wy kształ ce nie, za trud -
nie ni w pod mio cie lecz ni czym wy ko nu ją cym
dzia łal ność lecz ni czą w ro dza ju sta cjo nar ne
i ca ło do bo we świad cze nia zdro wot ne mo gą
być zo bo wią za ni do peł nie nia w przed się bior -
stwie te go pod mio tu dy żu ru me dycz ne go.
Czas dy żu ru wli cza się do Two je go cza su pra -
cy, jed nak w je go ra mach pra co daw ca mo że
po le cać Ci pra cę w wy mia rze prze kra cza ją -
cym 37 go dzin 55 mi nut na ty dzień w okre sie
roz li cze nio wym.

Wy na gro dze nie 
za dy żur me dycz ny

Za czas dy żu ru otrzy masz wy na gro dze nie
po więk szo ne o 100% do da tek za ka żdą go -
dzi nę dy żu ru przy pa da ją cą w no cy, w nie dzie -

le i świę ta nie bę dą ce dla Cie bie dnia mi pra cy
zgod nie z roz kła dem cza su pra cy oraz w dniu
wol nym od pra cy udzie lo nym Ci w za mian
za pra cę w nie dzie lę lub w świę to, zgod nie
z obo wią zu ją cym Cię roz kła dem cza su pra cy.
Do da tek do wy na gro dze nia w wy so ko ści 50%
otrzy masz na to miast za ka żdą go dzi nę dy żu -
ru przy pa da ją cą w in nym dniu niż wy żej wy -
mie nio ny.

Klau zu la opt -out

Je że li je steś pra cow ni kiem wy ko nu ją cym
za wód me dycz ny i po sia da ją cy wy ższe wy -
kształ ce nie, za trud nio nym w pod mio cie lecz ni -
czym wy ko nu ją cym dzia łal ność lecz ni czą w ro -
dza ju sta cjo nar ne i ca ło do bo we świad cze nia
zdro wot ne, mo żesz być zo bo wią za ny do pra cy
w wy mia rze prze kra cza ją cym prze cięt nie 48
go dzin na ty dzień w przy ję tym okre sie roz li cze -
nio wym.

Zgo dę na pra cę w wy mia rze prze kra cza ją -
cym prze cięt nie 48 go dzin na ty dzień mo żesz
rów nież cof nąć, in for mu jąc uprzed nio o tym
pra co daw cę na pi śmie z za cho wa niem mie -
sięcz ne go okre su wy po wie dze nia.

Wy na gro dze nie za pra cę 
przy opt -out

Za pra cę w wy mia rze prze kra cza ją cym
prze cięt nie 48 go dzin na ty dzień w przy ję tym
okre sie roz li cze nio wym na le ży Ci się wy na -
gro dze nie po więk szo ne o sto sow ne do dat ki,
tj. 100% lub 50% do da tek za ka żdą go dzi nę
pra cy prze kra cza ją cą wyżej wymieniony limit.

Pra co daw ca mu si pro wa dzić i prze cho -
wy wać ewi den cję cza su pra cy pra cow -
ni ków ob ję tych klau zu lą opt -out oraz
udo stęp niać ją or ga nom wła ści wym do
spra wo wa nia nad zo ru i kon tro li nad
prze strze ga niem pra wa pra cy. Or ga ny te
mo gą, z po wo dów zwią za nych z bez pie -
czeń stwem lub zdro wiem pra cow ni ków,
a ta kże w ce lu za pew nie nia wła ści we go
po zio mu udzie la nia świad czeń zdro wot -
nych, za ka zać al bo ogra ni czyć mo żli -
wość wy dłu że nia mak sy mal ne go ty go -
dnio we go wy mia ru cza su pra cy.

Okres rozliczeniowy

Zasady naliczania i wynagradzania dyżuru medycznego

Jeżeli jesteś kobietą w ciąży
Twój dobowy wymiar czasu pracy

nie może przekroczyć 8 godzin na dobę.
Je że li natomiast opie ku jesz się dziec kiem

do 4 lat, pracodawca za Two ją zgo dą 
mo że przed łu żyć Twój do bo wy wy miar

cza su pra cy do 12 go dzin na do bę.

Pa mię taj!

Aby pra co wać  
w wy mia rze prze kra cza ją cym 

prze cięt nie 48 go dzin na ty dzień
w przy ję tym okre sie roz li cze nio wym 

mu sisz wy ra zić na to zgo dę na pi śmie.

Pa mię taj!

Pod sta wa praw na: dział III, artykuły od 93 do 98 oraz 214
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(Dz. U. Nr 112, poz.654 z późniejszymi zmianami).



W ka żdej do bie pra cow ni ko wi podmiotu
leczniczego przy słu gu je pra wo do co naj -
mniej 11 go dzin nie prze rwa ne go od po czyn -
ku.

Pra cow ni ko wi peł nią ce mu dy żur me dycz ny,
co naj mniej 11-go dzin ny okres od po czyn ku
po wi nien być udzie lo ny bez po śred nio po za -
koń cze niu peł nie nia dy żu ru me dycz ne go.

W ka żdym ty go dniu pra cy masz pra wo
do co naj mniej 35 go dzin nie prze rwa ne go od -
po czyn ku, obej mu ją ce go co naj mniej 11 go -
dzin nie prze rwa ne go od po czyn ku do bo we go.
W przy pad ku uza sad nio nym or ga ni za cją
pra cy w za kła dzie, pra cow ni kom któ rzy mo -
gą peł nić dy żu ry me dycz ne przy słu gu je
w ka żdym ty go dniu pra wo do co naj mniej
24 go dzin nie prze rwa ne go od po czyn ku,
udzie la ne go w okre sie roz li cze nio wym nie
dłu ższym niż 14 dni.

Ad re sy znaj dziesz na stro nie
www.pip.gov.pl

Czaspracy
w służbie zdrowia

Pod sta wo we nor my cza su pra cy

Czas pra cy pra cow ni ków za trud nio nych
wpod mio cie lecz ni czym, aza tem np. czas
pra cy le ka rza ipie lę gniar ki, nie mo że prze -
kra czać7 go dzin35 mi nut nado bę iprze -
cięt nie37 go dzin55 mi nut naty dzień
wprze cięt nie pię cio dnio wym ty go dniu pra cy
wprzy ję tym okre sie roz li cze nio wym.

Je że li jed nak je steś pra cow ni kiem tech -
nicz nym, ob słu gi lub go spo dar czym, Twój
czas pra cy, wprzy ję tym okre sie roz li cze nio -
wym, nie mo że prze kra czać8 go dzin nado -
bę iprze cięt nie40 go dzin naty dzień
wprze cięt nie pię cio dnio wym ty go dniu pra cy
wprzy ję tym okre sie roz li cze nio wym.

Pra cow ni cy wy ko nu ją cy za wód me dycz ny
i po sia da ją cy wy ższe wy kształ ce nie, za trud -
nie ni w pod mio cie lecz ni czym wy ko nu ją cym
dzia łal ność lecz ni czą w ro dza ju sta cjo nar ne
i ca ło do bo we świad cze nia zdro wot ne mo gą
zo stać zo bo wią za ni do po zo sta wa nia w go to -
wo ści do udzie la nia świad czeń zdro wot nych.

Wy na gro dze nie za po zo sta wa nie
w go to wo ści

Za ka żdą go dzi nę po zo sta wa nia w go to -
wo ści do udzie la nia świad czeń zdro wot nych
przy słu gu je wy na gro dze nie w wy so kości
50% staw ki go dzi no wej wy na gro dze nia za -
sad ni cze go. Go dzi no wą staw kę wy na gro -
dze nia za sad ni cze go ob li cza się, dzie ląc
kwo tę mie sięcz ne go wy na gro dze nia za sad -
ni cze go wy ni ka ją cą z oso bi ste go za sze re -
go wa nia pra cow ni ka przez licz bę go dzin
pra cy przy pa da ją cych do prze pra co wa nia
w da nym mie sią cu.

Skrócone normy czasu pracy

Je śli je steś za trud nio ny wko mór ce or ga ni -
za cyj nej (za kła dzie, pra cow ni):

1)ra dio lo gii, ra dio te ra pii, me dy cy ny nu kle -
ar nej–sto su ją cej wce lach dia gno stycz -
nych lub lecz ni czych źró dła pro mie nio wa -
nia jo ni zu ją ce go,

2)fi zy ko te ra pii, 
pa to mor fo lo gii,
hi sto pa to lo gii,
cy to pa to lo gii,
cy to dia gno sty ki,
me dy cy ny 
są do wej lub 
pro sek to riów.

Wokre sie oddnia1 lip ca2011 r. dodnia
1 lip ca2014 r. Twój czas pra cy nie mo że prze -
kra czać5 go dzin nado bę iprze cięt nie25 go -
dzin naty dzień wprze cięt nie pię cio dnio wym
ty go dniu pra cy wprzy ję tym okre sie roz li cze -
nio wym, je że li doTwo ich pod sta wo wych obo -
wiąz ków na le żą te wy mie nio ne wart.214
ust.2 odzia łal no ści lecz ni czej.

Na to miast czas pra cy pra cow ni ków nie wi -
do mych za trud nio nych nasta no wi skach wy -
ma ga ją cych kon tak tu zpa cjen ta mi, wprzy ję -
tym okre sie roz li cze nio wym, nie mo że prze -
kra czać6 go dzin nado bę iprze cięt nie30 go -
dzin naty dzień wprze cięt nie pię cio dnio wym
ty go dniu pra cy wprzy ję tym okre sie roz li cze -
nio wym.

Okres roz li cze nio wyto prze dział cza su
wy ra żo ny wty go dniach lub mie sią cach,
naktó ry jest pla no wa naipoupły wie któ re -
go jest roz li cza napra ca ka żde go pra cow ni -
ka. Wprzy pad ku pra cow ni ków za trud nio -
nych wpod mio cie lecz ni czym nie mo że on
prze kra czać3 mie się cy.

Go to wość do udzie la nia
świad czeń zdro wot nych 
i pra wo do od po czyn ku

Podstawowy system czasu pracy pracowników podmiotów leczniczych

Czas pracy 
pracowników niewidomych

W przy pad ku we zwa nia 
do podmiotu leczniczego

je steś trak to wa ny tak, 
jak byś peł nił dy żur me dycz ny.

Pa mię taj!

Je że li masz pro ble my 
z wyegzekwowaniem swo ich praw

zgłoś się do naj bli ższe go 
okrę go we go in spek to ra tu pra cy. 




