
W szpitalach będą nadgodziny – Dziennik, 22 marca 2008 r. 
 
Ministerstwo chce wyjąć lekarzy spod ochrony kodeksu pracy. Wtedy będzie moŜna od 
nich wymagać, Ŝeby brali więcej godzin nadliczbowych. 
 
Ministerstwo Zdrowia chce zmusić lekarzy do dłuŜszej pracy. Ma to umoŜliwić pospiesznie 
przygotowywana nowelizacja ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. 
To odpowiedź ministerstwa na patową sytuację, jaka powstała w wielu szpitalach. M.in. w Radomiu,    
w związku z nowym systemem  liczenia czasu pracy lekarzy zgodnym z unijną dyrektywą. Od stycznia 
lekarz ma prawo odmówić pracy ponad limit. A ten jest sztywny: 38 godz. etatu tygodniowo i 150 
godz. nadliczbowych rocznie. To gwarantuje kodeks pracy. A lekarskie dyŜury pochłaniają tyle godzin, 
Ŝe juŜ po pierwszych 15 tygodniach w roku lekarze mają prawo powiedzieć pracodawcy w tym roku 
więcej nadliczbówek nie bierzemy, chyba Ŝe zapłacicie nam ekstra. A rząd pieniędzy dać nie chce, bo 
nie ma. 
 
Ministerstwo Zdrowia chce to zmienić i wyjąć lekarzy spod ochrony przepisu kodeksu pracy, który daje 
im prawo odmowy dodatkowej pracy ponad limit 150 godz. Dyrektorzy będą mogli wymagać od 
lekarzy nadliczbówek przez cały rok. Andrzej Włodarczyk, wiceminister zdrowia uzasadnia: 
- UwaŜamy, Ŝe praca lekarza na dyŜurach ma swoją specyfikę, nie zawsze jest to praca aktywna. Są to 
przesłanki, by uznać wyjątkowość tej pracy i wyjąć lekarzy spod kodeksu pracy. 
 
Rząd moŜe liczyć na poparcie posłów koalicji. Posłanka PO Joanna Mucha z sejmowej komisji zdrowia 
twierdzi, Ŝe inicjatywa jest konieczna z powodu braku personelu medycznego: - Problem będzie coraz 
większy, dlatego kaŜda próba szukania wyjścia z sytuacji jest dobra – mówi Mucha. 
Jednak szef sejmowej komisji zdrowia i były wiceminister zdrowia Bolesław Piecha z PiS widzi rzecz 
inaczej. Jego zdaniem zapowiedzi ministerstwa dowodzą słabości resortu: - Rząd nie potrafi rozwiązać 
problemu płacowego. Jeśli ministerstwo spróbuje poŜonglować kodeksem pracy, lekarze od razu 
polecą z tym do sądu – przewiduje Piecha. 
 
Dr Ryszard Kijak z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy uwaŜa, Ŝe ministerstwo nie ma 
skąd wziąć lekarzy do pracy i dlatego tych, którzy są chce zmusić, „by zasuwali więcej”. Jego zdaniem 
dla uzdrowienia sytuacji nie trzeba zmieniać przepisów, tylko dać lekarzom podwyŜki. – Większość 
lekarzy chce pracować nawet powyŜej 48 godz. tygodniowo, ale nie za takie stawki, jakie proponują 
im obecnie niektóre szpitale – mówi. – Gdyby płace się polepszyły, z obsadą nie byłoby problemu. Bo 
lekarz moŜe pracować duŜo, duŜo więcej zgodnie z prawem, o ile tylko wyrazi na to zgodę. 
 
Jak dodaje dr Kijak, nawet po wprowadzeniu nowych ministerialnych przepisów sytuacja niewiele się 
poprawi, bo lekarze nie są w stanie pracować w nieskończoność i bez odpoczynku. OZZL juŜ 
zapowiada zaskarŜenie nowej ustawy do Trybunału Konstytucyjnego. 
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