
Czy możemy prawnie w obecnie zaistniałej sytuacji ciągnąć dyżury 24 
godzinne na umowe o pracę-żeby zmniejszyć częstotliwość na dojazdy? 

 

Na wstępie trzeba wyjaśnić, że pracownik nie może samowolnie przedłużać czasu pracy. Konieczna jest 
tu decyzja pracodawcy. 

Co do zasady „dniówka” dla pracowników medycznych może być przedłużona do 12 godzin. 

Tylko pracownicy medyczni posiadający wyższe wykształcenie mogą pracować w warunkach dyżuru 
medycznego, który nie jest limitowany czasowo. Dotyczy to jednak jedynie pracodawców 
wykonujących działalność leczniczą w zakresie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych. 

Wobec powyższego należy wystąpić do pracodawcy o organizację czasu pracy zgodnie z treścią 
zapytania.  Niewykluczone, że w przypadku wspólnego wystąpienia przez grupę pracowników 
zatrudnionych na tym samym stanowisku rozważy taki wniosek. 

Ustawa o działalności leczniczej 

Art. 93. 

1. Czas pracy pracowników zatrudnionych w podmiocie leczniczym, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 
1, 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. 

2. Czas pracy pracowników technicznych, obsługi i gospodarczych, w przyjętym okresie 
rozliczeniowym, nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin na tydzień w 
przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym. 3. Czas pracy 
pracowników niewidomych zatrudnionych na stanowiskach wymagających kontaktu z 
pacjentami, w przyjętym okresie rozliczeniowym, nie może przekraczać 6 godzin na dobę i 
przeciętnie 30 godzin na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym 
okresie rozliczeniowym. 4. Okres rozliczeniowy, o którym mowa w ust. 1–3, nie może 
przekraczać 3 miesięcy. Art. 94. 1. Jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją, 
w stosunku do pracowników mogą być stosowane rozkłady czasu pracy, w których 
dopuszczalne jest przedłużenie wymiaru czasu pracy do 12 godzin na dobę, z zastrzeżeniem art. 
93 ust. 3 i 4. W rozkładach czas pracy pracowników, o których mowa w art. 93 ust. 1, nie może 
przekraczać przeciętnie 37 godzin 55 minut na tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym, a 
w stosunku do pracowników, o których mowa w art. 93 ust. 2 – przeciętnie 40 godzin na tydzień 
w przyjętym okresie rozliczeniowym. 

3. Okres rozliczeniowy, o którym mowa w ust. 1, nie może być dłuższy niż miesiąc. W szczególnie 
uzasadnionych przypadkach okres rozliczeniowy może być przedłużony, nie więcej jednak niż 
do 4 miesięcy. 

4. Rozkład czasu pracy powinien być stosowany na podstawie harmonogramów pracy ustalanych 
dla przyjętego okresu rozliczeniowego, określających dla poszczególnych pracowników dni i 
godziny pracy oraz dni wolne od pracy. 

5. W rozkładach czasu pracy, o którym mowa w ust. 1, wymiar czasu pracy: 1) pracownic w ciąży, 
2) pracowników opiekujących się dzieckiem do lat 4, bez ich zgody – nie może przekraczać 8 
godzin na dobę. 

Art. 95. 

1. Pracownicy wykonujący zawód medyczny i posiadający wyższe wykształcenie, zatrudnieni w 
podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe 



świadczenia zdrowotne, mogą być zobowiązani do pełnienia w zakładzie leczniczym tego 
podmiotu dyżuru medycznego. 

2. Dyżurem medycznym jest wykonywanie poza normalnymi godzinami pracy czynności 
zawodowych przez osoby, o których mowa w ust. 1, w podmiocie leczniczym wykonującym 
stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne. 

3. Czas pełnienia dyżuru medycznego wlicza się do czasu pracy. 
4. Praca w ramach pełnienia dyżuru medycznego może być planowana również w zakresie, w 

jakim będzie przekraczać 37 godzin 55 minut na tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym. 
Do pracy w ramach pełnienia dyżuru nie stosuje się przepisów art. 151 § 3, art. 1513 i art. 1514 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. 

5. Do wynagrodzenia za pracę w ramach pełnienia dyżuru medycznego stosuje się odpowiednio 
przepisy art. 1511 § 1–3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 

 


