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Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych poinformowała na swojej stronie o przepisach regulujących
pracę w godzinach nadliczbowych. Poniżej zamieszczamy treść komunikatu.
Przeciętny czas pracy w podmiotach leczniczych
Zasadnicze normy czasu pracy obowiązujące pracowników podmiotów leczniczych wynoszą na dobę 7
godzin i 35 min oraz 37 godz. 55 min. na tydzień (art. 93 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej)
Jest to średnia, której nie można przekraczać w okresie rozliczeniowym wynoszącym 3 m-ce (art. 93
ust. 3 ustawy o działalności leczniczej).
Dyżur medyczny a regulacje k.p. dotyczące godzin nadliczbowych
Pracą w godzinach nadliczbowych nie jest praca w ramach dyżuru medycznego w rozumieniu art. 95
ustawy o działalności leczniczej. Nie stosuje się do niej limitu godziny pracy w godzinach
nadliczbowych przewidzianego przez art. 151 § 3 k.p. (150 h w roku kalendarzowym). Praca na
dyżurze medycznym jest jednak wynagradzana na zasadach wynikających z przepisów o
wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych (art. 95 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej).
W przypadku dyżuru wypadającego w dniu wolnym od pracy, wynikającym z rozkładu czasu pracy nie
przysługuje w zamian inny dzień wolny od pracy. art. 95 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej).
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Godziny nadliczbowe w ustawie o działalności leczniczej
Ustawa o działalności leczniczej nie reguluje wprost limitu czasy pracy w godzinach nadliczbowych.
Może to wynikać jedynie pośrednio z wyrażonej w art. 96 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej
maksymalnej normy czasu pracy w wymiarze 48 godzin tygodniowo, obejmujących dyżur medyczny,
jaki może być wykonywany przez pielęgniarkę bez wymogu podpisywania umowy w przedmiocie
świadczenia dyżurów medycznych (tzw. klauzuli opt-out).
Tygodniowy czas pracy z godzinami nadliczbowymi
W związku z tym, mając na względzie w art. 131 § 1 k.p., tygodniowy czas pracy pielęgniarki w
podmiocie leczniczym łącznie z godzinami nadliczbowymi nie może przekraczać przeciętnie 48 godzin
w obowiązującym okresie rozliczeniowym. Jest to norma średnia, przeciętna, a więc w danym tygodniu
danego okresu rozliczeniowego może być godzin pracy więcej a w kolejnym tego samego okresu
rozliczeniowego mniej, tak aby utrzymać wskazany przeciętny limit.
Tygodniowy 48-godzinny limit jest normą przeciętną i tym samym pracownik może przepracować w
ramach tego samego okresu rozliczeniowego więcej godzin nadliczbowych w danym tygodniu, a w
kolejnych – mniej lub wcale.
Dzienny limit godzin nadliczbowych
Jeśli zaś chodzi o dzienny maksymalny limit godzin nadliczbowych wynika on jeszcze z innego
uprawnienia pracowniczego – czasu obowiązkowego odpoczynku dobowego. W myśl art. 97 ust. 1
ustawy o działalności leczniczej pracownikowi jest należne w każdej dobie co najmniej 11 godzin
nieprzerwanego odpoczynku.
Roczny limit godzin nadliczbowych
Zgodnie z art. 151 § 3 k.p. liczba godzin nadliczbowych przepracowanych w związku ze szczególnymi
potrzebami pracodawcy nie może przekroczyć 150 godzin w roku kalendarzowym.
Jednakże zgodnie z art. 151 § 4 k.p., dopuszczono ustalenie innej liczby godzin nadliczbowych w roku
kalendarzowym niż określone powyżej 150 godzin rocznie.
Taka regulacja powinna być ujęta w układzie zbiorowym pracy (porozumienie pomiędzy pracodawcą a
funkcjonującymi w jego zakładzie pracy związkami zawodowymi), a jeśli u danego pracodawcy on nie
obowiązuje to – w regulaminie pracy (obowiązkowy w przypadku zatrudnienia powyżej 50
pracowników). Jeśli ten ostatni nie jest wymagany – to w umowie o pracę. Brak regulacji wyższej
normy godzin nadliczbowych w tych aktach, wyklucza zastosowanie wyższej normy godzin
nadliczbowych, z zastrzeżeniem zarządzeń pracodawcy na czas epidemii lub stanu epidemicznego, o
którym mowa powyżej. Jeśli obowiązuje regulamin pracy lub układ zbiorowy pracy to w umowie o
pracy nie mogą być uwzględnione inne limity godzin nadliczbowych niż ujęte w regulaminie pracy lub
układzie zbiorowym pracy.
Podwyższenie rocznego limitu godzin pracy nadliczbowych ponda 150 godzin, doznaje ograniczeń.
Musi uwzględniać maksymalny tygodniowy wymiar czasu pracy (art. 131 § 1 k.p.- przeciętnie 48
godzin pracy wraz z pracą w godzinach nadliczbowych w tygodniu).
Regulacje epizodyczne na czas epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego
Jednakże zgodnie z art. 15x ust. 1 pkt. 2 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej: ustawy COVID-19) w czasie trwania epidemii i
zagrożenia epidemicznego pracodawca może polecić pracownikowi świadczenie pracy w godzinach
nadliczbowych w zakresie i wymiarze niezbędnym dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania
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przedsiębiorstwa.
Ponadto w myśl art. 15x ust. 1 pkt. 3 ustawy COVID-19, w tym czasie pracodawca może zobowiązać
pracownika do pozostawania poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy w
zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę. Jednak z tym zastrzeżeniem
przepisu art. 1515 § 2 zd. 2 k.p., a zatem czas pozostawania w miejscu udzielenia świadczeń
zdrowotnych nie narusza limitów godzinowych odpoczynku dobowego i tygodniowego.
Zgodnie z art. 15x ust. 2 pkt. 1 lit. a ustawy COVID-19 w zw. z art. 3 ust. 2 ppkt. g) ustawy o
zarządzeniu kryzysowym powyżej przedstawione regulacje stosuje się do jednostek systemu ochrony
zdrowia.
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