
Z grypą przy biurku 
PRACA I POLSCY SZEFOWIE RZADKO WYSYŁAJĄ CHORYCH PRACOWNIKÓW DO DOMU. 
Wielu z nas próbuje infekcję przechodzić. Mimo to w 2008 spędziliśmy aż 194 mln dni na L4 

ANITA BŁASZCZAK 

Piotr Sierociński, dyrektor gene
ralny firmy doradczej HRM Part
ners, woli, by zagrypieni pracow
nicy spędzili kilka dni w domu 
zamiast przy biurku. I tak często 
pracują wtedy bardziej efektyw
nie. - Próba przechodzenia 
przeziębienia powoduje sytu
acje patowe; ludzie zarażają kole
gów, a sami chorują potem w nie
skończoność - mówi Sierociński. 

Przyznaje jednak, że w ostat
nich tygodniach nie zawsze 
mógł się stosować do tej zasady 
- zdarzały się dni, gdy po
nad połowa pracowników przy
chodziła do pracy przeziębiona 
Wtedy do domu wysyłano tylko 
tych najbardziej chorych 

Chorzy i zapracowani 
Jak twierdzi Anna Senderska, 

specjalista medycyny rodzinnej 
z kliniki Enel-Med, gdzie po
nad połowa pacjentów ma fir
mowy abonament, niektórzy 
przychodzą do lekarza z polece
nia szefa. 

- Chorych pracowników wy
syłamy do domu. Nie można do
puszczać zakażonych ludzi 
do pracy przy produkcji żywno
ści - wyjaśnia Robert Zelewski, 
dyrektor zarządzający ds. HR 
w grupie Animex i prezes Pol
skiego Stowarzyszenia Zarzą
dzania Kadrami 

W biurach i urzędach, gdzie 
takie restrykcje nie obowiązują, 
styczniowy atak wirusów wiele 
osób próbuje przetrwać 
przy biurku. - To reguła, że ak
tywni zawodowo Polacy, którzy 
pracują zwykle więcej niż osiem 
godzin dziennie, bardzo niechęt-
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•POLSKI SPOSÓB NA CHOROWANIE 

Coraz więcej czasu spędzamy na zwolnieniach lekarskich. To 
nie tylko efekt naszej chorowitości i braku profilaktyki, ale też 
częstego traktowania L4 jako ucieczki przed bezrobociem. • 

nie biorą zwolnienia lekarskie. 
Zresztą do lekarza przychodzą 
zwykle wtedy, gdy już nie są 
w stanie iść do pracy - mówi Ka
tarzyna Bukol-Krawczyk, specja
lista medycyny rodzinnej w Cen
trum Medycznym Enel-Med. 
Dodaje, że polska specyfika zdu
miewa często jej pacjentów-ob-
cokrajowców; w Europie Za
chodniej nie jest dobrze widzia
ne, że przeziębiony pracownik 
naraża na infekcję kolegów. 

Te różnice widać w najnow
szych badaniach firmy Mercer. 
O ile w zachodnioeuropejskich 
firmach pracownicy często bio
rą dwu - pięciodniowe zwolnie
nia, o tyle w polskich najpopu
larniejsze są te dwukrotnie 
dłuższe. Być może część z nich 
jest efektem powikłań po prze
chodzonej grypie... 

Robert Zelewski przypomi
na ubiegłoroczne badania, któ
re PSZK przeprowadziło wspól
nie z centrum Enel-Med wśród 
230 menedżerów i specjalistów 
z dużych i średnich firm. 98 

proc. przyznało, że w ciągu po
przednich trzech lat pracowało 
mimo przeziębienia, a po
nad cztery piąte wykonywało 
obowiązki zawodowe, nawet 
będąc na zwolnienia - Specjali
ści i menedżerowie bardzo dba
ją o swoją pracę i wiedzą, że nie 
opłaca im się chorować - ko
mentuje szef PSZK 

Rekordziści zwolnień 
Tymczasem, jak wynikaz naj

nowszych danych ZUS, w ubie
głym roku pobiliśmy kolejny re
kord dni absencji chorobowej. 
Spędziliśmy na zwolnieniach 
łącznie 194,5 mln dni, o 7.1 mln 
więcej niż rok wcześnie i ponad -
dwukrotnie więcej niż w 2002. 
Za miliony dni na zwolnieniach 
pracodawcy i ZUS wypłacili w 
2008 ponad 9,2 mld zl 

Według ubiegłorocznych ba
dań firmy doradczej Pricewater
houseCoopers Polacy należą 
do najbardziej chorowitych na
rodów w Europie. Wskaźnik ab

sencji chorobowej (liczba dni 
na zwolnieniu wobec dni robo
czych) przekracza u nas 5 proc., 
podczas gdy europejska średnia 
wynosi 3,8 proc. Paweł Dziech-
ciarz, współautor raportu PwC, 
przypomina, że wskaźnik ab
sencji określa się często jako 
wskaźnik zaangażowania pra
cowników; w firmach, gdzie lu
dzie są bardziej zaangażowani, 
zwolnień jest mniej. 

- W Polsce bijemy rekordy 
długich, wielomiesięcznych 
zwolnień. Bardzo duży wpływ 
ma tu szara strefa: ludzie ucieka
ją na L4 w obawie przed utratą 
pracy albo wtedy, gdy im na pra
cy nie zależy - wyjaśnia Kata
rzyna Bukol-Krawczyk. Jej opi
nię potwierdza ZUS, który pod
czas kontroli zwolnień w 2007 r. 
stwierdził, że prawie co dziesią
te z nich było fałszywką. 

- Problem w tym, że w Polsce 
często opłaca się iść na zwolnie
nie - twierdzi Robert Zelewski. 
Jego zdaniem w tym roku staty
styczna absencja chorobowa 
może jeszcze wzrosnąć. 

Wprawdzie w okresie spo
wolnienia pracownicy będą rza
dziej już brać L4, by dorobić so
bie w innej firmie, ale za to wię
cej osób może szukać na zwol
nieniu lekarskim ochrony 
przed bezrobociem. - Wiedząc, 
że trudno o nową pracę, będą 
próbowali pod koniec okresu 
zatrudnienia zdobyć kilkumie
sięczne zwolnienie chorobowe 
- przewiduje szef PSZK • 
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