
Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącym zatrudnienia oraz warunków pracy i życi~
personelu pielęgniarskiego, na gruncie prawa polskiego znajdują odzwierciedlenie
w przepisach zawartych m.in. w:
- ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2011 r. Nr

174, poz. 1039, z późno zm.), która określa w szczególności zasady wykonywani
zawodów pielęgniarki i położnej, zasady uzyskiwania prawa wykonywania zawodów
pielęgniarki i położnej, a ponadto reguluje zagadnienia związane z kształceniem
zawodowym oraz kształceniem podyplomowym pielęgniarek i położnych;
ustawie z dnia l lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174,
poz. 1038), określającej organizację i zadania samorządu zawodowego pielęgniarek
i położnych, który reprezentuje osoby wykonujące te zawody oraz sprawuje pieczę nad
należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego
ochrony;
ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217),
będącej aktem o zasadniczym znaczeniu, z punktu widzenia funkcjonowania podmiotów
leczniczych, w szczególności określającym także normy czasu pracy pracowników
podmiotów leczniczych (w tym pielęgniarek ipołożnych).

Jedynie przykładowo należy wskazać, że podstawowa dobowa norma czasu pracy
pracowników zatrudnionych w podmiocie leczniczym (w tym pielęgniarek i położnych),
w przyjętym okresie rozliczeniowym, nie może przekraczać 7 godzin 35 minut na dobę
i przeciętnie 37 godzin 55 minut na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy
w przyjętym okresie rozliczeniowym (art. 93 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej). Z kolei
w art. 94 tejże ustawy dopuszczona została możliwość przedłużenia wymiaru czasu pracy
do 12 godzin na dobę, z zastrzeżeniem, iż takiego rozkładu czasu pracy nie można stosować
w stosunku do pracowników niewidomych zatrudnionych na stanowiskach wymagających
kontaktu z pacjentami. Z kolei wart. 95 ustawy o działalności leczniczej, ustawodawca
uregulował kwestie związane z pełnieniem dyżuru medycznego, definiowanego jako
wykonywanie czynności zawodowych poza normalnymi godzinami pracy. Zgodnie z tym
przepisem dyżur medyczny mogą pełnić jedynie pracownicy wykonujący zawód medyczny
i posiadający wyższe wykształcenie, zatrudnieni w podmiocie leczniczym. Oznacza to,
iż dyżur medyczny mogą pełnić tylko osoby, których podstawę zatrudnienia stanowi stosunek
pracy. Ponadto dyżury medyczne mogą być pełnione jedynie przez pracowników tych
podmiotów leczniczych, które wykonują stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.
Ustawa o działalności leczniczej dopuszcza możliwość wydłużania tygodniowej normy czasu
pracy pracownika, który może pełnić dyżur medyczny, powyżej 48 godzin (tzw. klauzula
opt-out). Uregulowanie to, może być jednak zastosowane jedynie wobec pracowników którzy
wyrazili na to pisemną, dobrowolną zgodę. Pracownik może cofnąć zgodę na pracę
w wymiarze przekraczającym 48 godzin na tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym,
informując o tym pracodawcę na piśmie, z zachowaniem miesięcznego okresu
wypowiedzenia. W ustawie o działalności leczniczej znalazły się również regulacje związane
z okresem wypoczynku. Pracownikowi przysługuje w każdym tygodniu prawo do co najmniej
35 godzin nieprzerwanego odpoczynku, obejmującego co najmniej 11 godzin nieprzerwanego
odpoczynku dobowego. Pracownikowi pełniącemu dyżur medyczny, odpoczynek dobowy
musi zostać udzielony bezpośrednio po zakończeniu pełnienia dyżuru. Ponadto wart. 99
ustawy o działalności leczniczej, ustawodawca przewidział dodatki dla pracowników
wykonujących zawód medyczny, zatrudnionych w systemie pracy zmianowej w podmiocie
leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe
. świadczenia zdrowotne, których wysokość jest uzależniona od pory i dnia wykonywania
pracy.


