Sopot, dnia 23 grudnia 2017 r.
Sygn.: 006822

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE PRAWNE
Przedmiot odpowiedzi:
1. Czy postępowanie dyrektora szpitala jest przejawem dyskryminacji wobec
pracowników?
2. Do jakiej instytucji należy zgłosić nieprawidłowe zachowanie dyrektora szpitala?
3. Jakie sankcje może ponieść dyrektor szpitala w związku z Jego nieprawidłowym
zachowaniem?

Podstawy prawne:
1. Art. 93 ust. 1, art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(t. j. Dz.U.2016.1638 ze zm.);
2. Art. 113, art. 183a, art. 183d, art. 184 § 1, art. 1011 ust. 1 , art. 131 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz.U.2016.1666 ze zm.);
3. Art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (t. j.
Dz.U.2017.786);
4. W. Muszalski (red.), Kodeks pracy. Komentarz. Wyd. 11, Warszawa 2017;
5. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 lutego 2013 r., sygn. II PK 165/12.

Klauzula prawna:
Przygotowując niniejszą Odpowiedź na pytanie prawne przeanalizowano i polegano
wyłącznie na informacjach otrzymanych od Zleceniodawcy. Nie badano, ani nie
weryfikowano prawdziwości przedstawionego stanu faktycznego. Sporządzający niniejszą
Odpowiedź na pytanie prawne zastrzega sobie prawo weryfikacji niniejszego opracowania
w przypadku ujawnienia faktów nieznanych mu w momencie jego sporządzenia.
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Niniejszą Odpowiedź na pytanie prawne wydaje się do wiadomości Zleceniodawcy wraz
z prawem publikacji przez Zleceniodawcę. Odpowiedź na pytanie prawne dotyczy wyłącznie
kwestii w niej określonych i nie może być interpretowana jako obejmująca, w tym przez
domniemanie, inne, niewspomniane w niej kwestie.
W niniejszej Odpowiedzi na pytanie prawne zaprezentowano niezależną, subiektywną ocenę
sporządzającego, dotyczącą prawnych aspektów przedmiotu analizy, w szczególności ocena
prawna przedstawiona w Odpowiedzi nie daje gwarancji wyniku danej sprawy, w przypadku
skierowania jej na drogę postępowania sądowego lub administracyjnego.

Stan faktyczny:
Dyrektor szpitala, zatrudniając lekarzy nakazuje im podpisać klauzulę o zakazie konkurencji
wyłącznie w sytuacji, gdy lekarze nie wyrażą zgody na podpisanie klauzuli opt-out,
informując, iż w sytuacji podpisania klauzuli opt-out wyrazi on zgodę na pracę w innym
miejscu.
Ponadto w niektórych placówkach podobna sytuacja ma miejsce dla lekarzy już
zatrudnionych. Lekarzom, którzy wypowiedzieli klauzulę opt-out, dyrektor szpitala
przedstawia do podpisania klauzulę o zakazie konkurencji.

Stan prawny:
W celu udzielenia odpowiedzi na pierwsze pytanie prawne należy odnieść się do ustawy
o działalności leczniczej (dalej jako u.d.l.). Zgodnie z art. 93 ust. 1 wskazanej ustawy, czas
pracy pracowników zatrudnionych w podmiocie leczniczym 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.
Powyżej przedstawiono normy czasu pracy przewidziane dla lekarzy. Praca lekarzy w ramach
wskazanych wyżej norm jest określana jako praca w normatywnym czasie pracy. Istnieje
jednak możliwość przekraczania tak określonych norm czasu pracy i podjęcie pracy
ponadnormatywnej. Przepisy przewidują jednak maksymalną tygodniową normę czasu pracy,
która nie może zostać przekroczona. Zgodnie z art. 131 § 1 ustawy Kodeks pracy (dalej k.p.),
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tygodniowy czas pracy łącznie z godzinami nadliczbowymi nie może przekraczać przeciętnie
48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym. Zatem, co do zasady, praca lekarza pełniona
łącznie z odbywanymi dyżurami medycznymi nie może przekraczać przeciętnie 48 godzin
w tygodniu. Jednakże na podstawie art. 96 ust. 1 u.d.l., wskazani w tym przepisie
pracownicy podmiotu leczniczego po wyrażeniu zgody na piśmie mogą przekroczyć
przeciętny limit 48 godzin na tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym. Jest to tzw.
klauzula opt-out, która została wprowadzona do polskiego porządku prawnego w drodze
implementacji dyrektywy unijnej (2003/88/WE). Podkreślić należy, iż podpisanie takiej
klauzuli przez lekarza umożliwia planowanie przez pracodawcę pracy (w tym dyżurów)
ponad limit przewidziany w art. 131 § 1 k.p.
W związku z powyższym należy wskazać na art. 96 ust. 1 u.d.l., który stanowi, iż
pracodawca nie może podejmować działań dyskryminujących wobec pracowników,
którzy nie wyrazili zgody, o której mowa w ust. 1.
Ponadto zgodnie z treścią art. 113 Kodeksu pracy (dalej jako k.p.) wyznaczającego zasadę
zakazu
dyskryminacji
pracowników,
jakakolwiek
dyskryminacja
w zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia, w szczególności ze względu na płeć, wiek,
niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność
związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na
zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze
czasu pracy - jest niedopuszczalna.
Zakaz dyskryminacji stanowi kwalifikowaną postać zasady równego traktowania
w zatrudnieniu. Dyskryminacja oznacza gorsze traktowanie pracownika ze względu na jakąś
jego określoną cechę lub właściwość.
Kwestię dyskryminacji pracowników doprecyzowuje art. 183a k.p. Zgodnie z nim, pracownicy
powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy,
warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia
kwalifikacji zawodowych, bez względu na cechy określone w art. 113 k. p. (m. in. płeć, wiek,
niepełnosprawność). Warto zaznaczyć, że wyliczenie tych cech ma charakter przykładowy.
Cechą taką, niewymienioną w przytoczonych artykułach (określanych w orzecznictwie
mianem niedozwolonego kryterium dyskryminacji), może być również niewyrażenie zgody
na podpisanie klauzuli opt-out, o czym mowa będzie jeszcze w dalszej części odpowiedzi.
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Odnosząc się ponownie do art. 183a k.p. należy wskazać, że dyskryminacja może przybrać
postać dyskryminacji bezpośredniej lub pośredniej. Dyskryminacja bezpośrednia występuje,
gdy pracownik, znajdujący się w porównywalnej sytuacji do innych pracowników, był, jest
lub mógłby być traktowany na podstawie jednego z wyżej opisanych kryteriów mniej
korzystnie niż wskazani pracownicy.
Dyskryminowanie pośrednie istnieje natomiast wtedy, gdy na skutek pozornie neutralnego
kryterium lub działania pracodawcy występuje lub mogłyby wystąpić niekorzystne
traktowanie wszystkich lub znacznej liczby pracowników należących do grupy, wyróżnionej
ze względu na jedną lub kilka omówionych powyżej cech, w zakresie nawiązania
i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do
szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Dyskryminacja nie wystąpi jednak,
jeżeli postanowienie, kryterium lub działanie jest obiektywnie uzasadnione ze względu na
zgodny z prawem cel, który ma być osiągnięty, a środki służące osiągnięciu tego celu są
właściwe i konieczne.
Zgodnie z powyższym należy wskazać, iż przepisy wyraźnie wskazują, że niedopuszczalna
jest dyskryminacja pracowników ze względu na niepodpisanie klauzuli opt-out.
Idąc dalej, należy wskazać na art. 1011 ust. 1 k.p., zgodnie z którym w zakresie określonym
w odrębnej umowie, pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec
pracodawcy ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie
na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność (zakaz konkurencji). Pracodawca,
który poniósł szkodę wskutek naruszenia przez pracownika zakazu konkurencji
przewidzianego w umowie, może dochodzić od pracownika wyrównania tej szkody na
zasadach określonych w przepisach rozdziału I w dziale piątym.
Wobec powyższego należy wskazać, że podmiot leczniczy jako pracodawca, ma prawo żądać
od lekarza rezydenta, jako pracownika, podpisania klauzuli o zakazie konkurencji. Powyższe
stanowisko podziela Wojciech Muszalski, według którego umowę o zakazie konkurencji
zawiera z jednej strony pracownik, a więc osoba określona w art. 2. Umowa taka może być
zawarta ze wszystkimi pracownikami bez względu na zajmowane stanowisko, bowiem nie
można z góry przewidzieć, czy dana osoba, która generalnie nie powinna mieć dostępu do
chronionych informacji, w jakimś momencie takich informacji nie uzyska.
W związku z powyższym należy wskazać, iż dyrektor szpitala ma prawo żądać od lekarza
podpisania klauzuli o zakazie konkurencji, choć pracownik nie ma obowiązku podpisywania
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przedmiotowej klauzuli. Jednakże niepodpisanie przedmiotowej klauzuli może być przyczyną
niezawiązania stosunku pracy lub też może stanowić uzasadnioną przyczynę wypowiedzenia
umowy o pracę, bowiem jak stanowi wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 lutego 2013 r.
odmowa podpisania umowy o zakazie konkurencji może stanowić uzasadnioną przyczynę
rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem.
Jednakże mając na uwadze powyższe rozważania, zdaniem osoby sporządzającej
niniejszą opinię, żądanie dyrektora szpitala, które skierowane jest do lekarzy, którzy nie
wyrazili zgody na podpisanie klauzuli opt-out należy uznać za przejaw dyskryminacji
wobec pracowników, mając na uwadze okoliczność, iż jedynym kryterium typującym
pracowników do zawarcia umowy o zakazie konkurencji jest niepodpisanie przez nich
klauzuli opt-out.
Udzielając odpowiedzi na drugie pytanie prawne należy wskazać na art. 184 § 1 k.p., który
stanowi, iż nadzór i kontrolę przestrzegania prawa pracy, w tym przepisów i zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy, sprawuje Państwowa Inspekcja Pracy, do której można
zgłosić nieprawidłowe działania dyrektora szpitala.
Postępowanie służbowe inspektora pracy można opisać jako postępowanie dwuetapowe.
Pierwszy z etapów to faza kontrolna, w której inspektor pracy ustala stan faktyczny
w zakresie przestrzegania prawa pracy oraz dokumentuje poczynione obserwacje w ramach
sporządzania protokołu kontrolnego. Drugi etap to faza nadzoru, czyli stosowania przez
inspektora pracy wszystkich środków prawnych, które inspektor ma w swojej dyspozycji.
Etap ten jest konsekwencją fazy kontrolnej i poczynionych w tej fazie ustaleń.
Kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30
dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze jej wszczęcia.
W celu udzielenia odpowiedzi na trzecie pytanie prawne należy wskazać na art. 183d k.p.,
zgodnie z którym osoba, wobec której pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w
zatrudnieniu, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne
wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów. Pracownik może
wezwać pracodawcę do wypłaty odszkodowania z tytułu naruszenia zasady równego
traktowania, a w przypadku nieuwzględnienia roszczenia przez pracodawcę skierować
powództwo do sądu.
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Ponadto zgodnie z art. 11 ust. 8 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, w razie stwierdzenia
naruszenia przepisów prawa pracy lub przepisów dotyczących legalności zatrudnienia
właściwe organy Państwowej Inspekcji Pracy są uprawnione odpowiednio do skierowania
wystąpienia lub wydania polecenia w sprawie ich usunięcia, a także wyciągnięcia
konsekwencji w stosunku do osób winnych.

Wnioski:
Podsumowując, zakaz dyskryminacji pracowników oznacza, że powinni oni być równo
traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia,
awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
w szczególności bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość,
przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie,
orientację seksualną, a także bez względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony
albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy. Przywołane przepisy w niniejszej
odpowiedzi wyraźnie wskazują, że niedopuszczalna jest dyskryminacja pracowników ze
względu na niepodpisanie klauzuli opt-out. Jednakże dyrektor szpitala ma prawo żądać od
lekarza podpisania klauzuli o zakazie konkurencji, choć pracownik nie ma obowiązku
podpisywania przedmiotowej klauzuli. Przy czym należy wskazać, iż niepodpisanie klauzuli
o zakazie konkurencji może być przyczyną niezawiązania stosunku pracy lub też może
stanowić uzasadnioną przyczynę wypowiedzenia umowy o pracę.
Z uwagi na powyższe należy wskazać, iż żądanie dyrektora szpitala, które skierowane jest do
lekarzy, którzy nie wyrazili zgody na podpisanie klauzuli opt-out należy uznać za przejaw
dyskryminacji wobec pracowników, mając na uwadze okoliczność, iż jedynym kryterium
typowania pracowników do zawarcia umowy o zakazie konkurencji jest niepodpisanie
klauzuli opt-out.
Wobec powyższego lekarze powinni zgłosić zaistniałą sytuację do Państwowej Inspekcji
Pracy. Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy jest uprawniony odpowiednio do skierowania
wystąpienia lub wydania polecenia w sprawie usunięcia naruszeń przepisów prawa pracy, a
także wyciągnięcia konsekwencji w stosunku do pracodawcy.
Ponadto osoba, wobec której pracodawca naruszył zasadę równego traktowania
w zatrudnieniu, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne
wynagrodzenie za pracę.
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W przypadku chęci skorzystania z pomocy radców prawnych i adwokatów z Kancelarii Lex
Secure w ramach Ogólnopolskiej Sieci Opieki Prawnej - należy skontaktować się
bezpośrednio z 24h Infolinią prawną pod numerem telefonu +48 501 538 539.
Z poważaniem,
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