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Dzieci na scenie teatru
Ze względu na szczególną ochronę dzieci podczas
wykonywania przez nie pracy nie jest możliwe wyda-
wanie zezwolenia wyłącznie na podstawie oświad-
czeń i dokumentacji widowiska, sporządzanych przez
jego organizatora. 

W SEJMIE RP

Wiadomości nie tylko z kraju

Praca zarobkowa w trakcie urlopu 

wychowawczego

Dziwny przepis

Niedozwolona cesja

Nowości wydawnicze

Postępowanie kontrolne odrębne od 

administracyjnego

Z inspektorskiej praktyki

Organizatorzy pracy bezpiecznej 2015

Dzieci na scenie teatru

Podsumowanie programów 

prewencyjnych i konkursów

Dobre praktyki przy pozyskiwaniu drewna

Młody inspektor pracy

Stres w pracy? Znajdź rozwiązanie

Mobbing wciąż nieznany

Mobber stracił pracę

Biblioteka

Dekapitacja na składowisku złomu

3

4

6

10

12

13

14

16

18

20

26

28

29

30

31

33

35

36

Pomimo zgłoszonych
wielu uwag ze strony

PIP, rozporządzenie
nie doczekało się ani

jednej nowelizacji.

36 Dekapitacja na składowisku złomu

10Dziwny przepis

W SEJMIE RP

Program działania inspekcji
Inspektorzy pracy przeprowadzą w 2016 r. 80 tys. kontroli. Do udziału w przedsię-
wzięciach o charakterze prewencyjno-promocyjnym inspekcja zaprosi 110 tys. pod-
miotów – pracodawców, przedsiębiorców, pracowników, rolników indywidualnych,
dyrektorów szkół i nauczycieli. Tak zakłada program działania Państwowej Inspekcji
Pracy na lata 2016-2018. 

Przedstawiła go Iwona Hickiewicz, główny inspektor pracy,
15 grudnia 2015 r. na posiedzeniu Rady Ochrony Pracy w sie-
dzibie Sejmu. Powiedziała, że PIP będzie wspierać pracodaw-
ców w dążeniu do ograniczania zagrożeń skutkujących wypad-
kami przy pracy i chorobami zawodowymi, zgodnie ze strate-
gią Unii Europejskiej dotyczącą bezpieczeństwa i higieny pracy
na lata 2014-2020. W zadaniach kontrolnych priorytetem po-
zostaje problematyka nawiązywania i rozwiązywania stosunku
pracy (ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia naduży-
wania umów prawa cywilnego), a także czasu pracy, w tym w
warunkach zagrożenia szkodliwymi czynnikami środowiska
zawodowego. Inspektorzy pracy nadal będą sprawdzać, czy
przestrzegane jest prawo wobec pracowników tymczasowych.
Działania kontrolne będą uzupełniane różnorodnymi formami
edukacji.

W ramach działań długofalowych na lata 2016-2018 inspek-
torzy będą kontrolować m.in. prawidłowość zawierania umów
cywilnoprawnych, stosowanych często w warunkach właści-
wych dla stosunku pracy. Ocenią skalę omijania i naruszania
przepisów art. 231 Kodeksu pracy przy stosowaniu outsourcin-
gu pracowniczego. Planowane są także kontrole i doradztwo w
zakresie obniżenia poziomu ryzyka w zakładach objętych
wzmożonym nadzorem i zarządzania ryzykiem w zakładach o
największej liczbie wypadków przy pracy. Prowadzona ma być
kampania prewencyjno-kontrolna na rzecz ograniczenia zagro-
żeń zawodowych w zakładach produkujących wyroby tartacz-
ne i wyroby z drewna.

Wśród zadań bieżących na rok 2016 znalazły się kontrole
przestrzegania znowelizowanych przepisów o umowach termi-
nowych, które wejdą w życie w pierwszej połowie 2016 r. Prze-
widziane są ponadto specjalistyczne kontrole w zakładach róż-
nych branż, ukierunkowane na ochronę zdrowia osób świad-
czących pracę w warunkach przekroczenia NDS lub NDN czyn-
ników szkodliwych (z uwzględnieniem czasu pracy takich
osób). Ze względu na złożoność problematyki działania te pro-
wadzone będą przez dwuosobowe zespoły inspektorskie, po-
dobnie jak kompleksowe kontrole przestrzegania prawa pracy,
w tym bhp, w zakładach produkcyjnych, które nie były spraw-
dzane przez PIP w ciągu ostatnich 5 lat.

Omawiając zadania stałe, Iwona Hickiewicz zwróciła uwagę
na badanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy i kon-
trolę stosowania środków zapobiegawczych, sprawdzanie
przygotowania pracowników do bezpiecznego wykonywania
pracy, a także planowe kontrole (wsparte programami eduka-
cyjnymi) w  sektorach wysokiego ryzyka, w tym w budownic-
twie, gdzie prowadzone są również tzw. krótkie kontrole skon-
centrowane na likwidacji bezpośrednich zagrożeń życia i zdro-
wia pracowników budowlanych.

Nadal pod lupą inspekcji będą agencje zatrudnienia, spraw-
dzana będzie legalność zatrudnienia obywateli polskich i cu-
dzoziemców. Stałe zadania PIP uwzględniają również różnorod-
ne działania o charakterze prewencyjnym i edukacyjnym. Jak
co roku pracownicy, pracodawcy i inni zainteresowani będą
mogli liczyć na bezpłatne poradnictwo prawne i techniczne.

– Program zakłada zwiększenie liczby kontroli, które ze
względu na swój cel lub zakres powinny być prowadzone przez
dwuosobowe zespoły inspektorskie, w przypadku komplekso-
wej oceny stanu przestrzegania prawa, kontroli wymagających
specjalistycznej wiedzy w różnych dziedzinach, kontroli legal-
ności zatrudnienia. Zakłada także zwiększenie zaangażowania
inspektorów  pracy w działania prewencyjne – stwierdziła pod
koniec wystąpienia szefowa PIP. Podkreśliła, że priorytetem ma
być jakość kontroli.

Program działania PIP został dobrze przyjęty przez członków
ROP. W dyskusji wskazywano na profesjonalne przygotowanie
dokumentu, czytelną formę jego prezentacji, zasadność wybo-
ru priorytetów. 

– Oczekiwanie, że jedna instytucja kontrolno-nadzorcza ra-
dykalnie zmieni działanie całego polskiego rynku pracy jest na-
iwne. Potrzebna jest budowa systemu, w którym kultura bez-
pieczeństwa pracy będzie instrumentem biznesowym, domi-
nującym na rynku. Chodzi o system, w którym sam rynek bę-
dzie eliminować łamiących prawo pracy, a PIP i sądy będą tylko
ten proces wspierać – stwierdził w dyskusji zastępca przewod-
niczącego ROP Zbigniew Janowski.

W posiedzeniu uczestniczyli: zastępca głównego inspektora
pracy Małgorzata Hofman oraz dyrektorzy departamentów 
w Głównym Inspektoracie Pracy. 
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Wiadomości
nie tylko z kraju

cem oraz grupą bliskich współpracowników go-
ścili 9 grudnia 2015 r. na posiedzeniu Rady
Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Za-
wodowych w Warszawie. Rozmawiano o pro-
blemach związanych z przestrzeganiem pra-
worządności w stosunkach pracy, zgłaszanych
przez organizacje związkowe. Członkowie kie-
rownictwa GIP odnieśli się do poszczególnych
wypowiedzi członków Rady i odpowiadali na
pytania. Obie strony pozytywnie oceniły wza-
jemną współpracę, zarówno na szczeblu tere-
nowym, jak i centralnym. Rada OPZZ przedys-
kutowała i przyjęła „Wnioski w sprawie oceny
sprawozdania z działalności Państwowej In-
spekcji Pracy za rok 2014 oraz współdziałania
organizacji związkowych zrzeszonych w OPZZ
z Państwową Inspekcją Pracy w obszarze
ochrony pracy”. 
W przyjętym dokumencie Rada OPZZ zwraca
uwagę m.in. na dużą skalę zawierania umów
cywilnoprawnych w sytuacji uzasadniającej
zawarcie umowy o pracę, brak znaczącej po-
prawy w zakresie przestrzegania przepisów o
czasie pracy, utrzymujące się nieprawidłowo-
ści w sferze wypłaty wynagrodzenia za pracę,
podkreśla konieczność wzmożenia działalno-
ści kontrolno-prewencyjnej PIP w odniesieniu
do tych zagadnień. Rada wskazuje na nowe
zjawisko, jakim jest w coraz większym stopniu
postrzeganie PIP jako instytucji kontrolnej, ale
posiadającej niewystarczające środki prawne
w stosunku do skali i wagi naruszeń przepisów
prawa pracy przez pracodawców, w tym prze-
pisów i zasad bhp. W tym kontekście postuluje
wzmocnienie uprawnień PIP w celu zwiększe-
nia jej skuteczności i efektywności, jak też
znacznego i corocznego wzrostu jej finanso-
wania. Rada zapowiada, że OPZZ będzie wnio-
skować o podjęcie dyskusji na ten temat w ra-
mach Rady Dialogu Społecznego.

O budownictwie
W siedzibie Głównego Inspektoratu Pracy 15
grudnia 2015 r. odbyło się posiedzenie Rady
Głównego Inspektora Pracy ds. Bezpieczeństwa
Pracy w Budownictwie, podczas którego analizo-
wano zagrożenia wypadkowe w budownictwie
oraz działania inspekcji pracy w tym sektorze go-
spodarki w 2015 roku i plany na 2016 rok. Prze-
wodniczący Rady Zbigniew Janowski zwrócił
m.in. uwagę na potrzebę kompleksowego opra-
cowania informacji o wszystkich działaniach do-
tyczących zwiększania bezpieczeństwa pracy w
budownictwie, co ułatwi rozpoznanie stanu fak-
tycznego i wpłynie na poprawę sytuacji. Główny
inspektor pracy Iwona Hickiewicz mówiła o roli
partnerów społecznych we wspólnej trosce o
bezpieczeństwo pracy w budownictwie, podkre-
śliła potrzebę włączania innych instytucji do pra-
cy na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Krzysztof
Kowalik, dyrektor Departamentu Nadzoru i Kon-
troli GIP omówił m.in. działania PIP dotyczące no-
welizacji rozporządzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie bhp podczas wykonywania robót bu-
dowlanych, a dyrektor Departamentu Prewencji i
Promocji GIP Zbigniew Kowalczyk przedstawił
działalność informacyjno-edukacyjną w budow-
nictwie w 2015 r. oraz plany na 2016 r. W dyskusji
mówiono m.in. o potrzebie uczenia o bezpieczeń-
stwie pracy w szkołach, o ulgach dla pracodaw-
ców, którzy szkolą uczniów, a także o poszerzaniu
kręgu firm i osób, które działają na rzecz bezpie-
czeństwa pracy w budownictwie, aby doprowa-
dzić do sytuacji, w której dbanie o bezpieczeń-
stwo pracy będzie działaniem oczywistym i co-
dziennym. W posiedzeniu Rady uczestniczyli tak-
że Marek Nościusz, wiceprezes Zarządu Główne-
go Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowni-
ków Służby BHP, Marek Tenczyński, członek
Ogólnopolskiej Komisji Rzemiosł Budowlanych
Związku Rzemiosła Polskiego oraz Robert Chu-
dzik, wicedyrektor Zespołu Koordynacji Inspekcji
Urzędu Dozoru Technicznego.

Finał konkursów
W siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w
Warszawie 17 grudnia 2015 r. wręczono nagrody
laureatom konkursów: „Pracodawca – organizator
pracy bezpiecznej”, „Najaktywniejszy społeczny
inspektor pracy”, „Buduj bezpiecznie” oraz progra-

Dyplomy dla leśników
Wręczenie dyplomów PIP przedsiębiorcom leśnym, uczestnikom progra-
mu prewencyjnego „Zdobądź dyplom PIP dla zakładu usług leśnych”, od-
było się 11 grudnia 2015 r. w Nadleśnictwie Żednia. Realizacja programu
ma na celu ograniczenie liczby wypadków i zagrożeń występujących
przy pracach leśnych przy pozyskiwaniu drewna. Przedsiębiorcom, któ-
rzy przystąpili do programu, zapewniono materiały informacyjne oraz
szkolenia; inspektor przeprowadził audyt,  dokonując końcowej oceny
rozwiązań wdrażanych w firmach, służących poprawie bhp. W 2015 roku

program pozytywnie ukończyły 23 zakłady usług leśnych, pozyskujące
drewno głównie w lasach administrowanych przez Nadleśnictwo Żednia
oraz Nadleśnictwo Waliły. W spotkaniu podsumowującym uczestniczyli:
dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku An-
drzej Gołembiewski, okręgowy inspektor pracy w Białymstoku Marek
Aleksiejuk, nadleśniczowie oraz przedsiębiorcy branży leśnej. Zagroże-
nia występujące przy pozyskiwaniu drewna na tle konkretnych zdarzeń
wypadkowych oraz ocenę przebiegu programu prewencyjnego dla za-
kładów usług leśnych przedstawił uczestnikom spotkania st. inspektor
pracy – gł. specjalista Radosław Olkowski.

mu informacyjno-prewencyjnego w budownictwie. W uroczystości wzięli
także udział przedstawiciele partnerów społecznych: organizacji praco-
dawców oraz związków zawodowych. Zastępca okręgowego inspektora
pracy Tomasz Adamski podkreślił znaczenie uczestnictwa w konkursach
oraz programach prewencyjnych, których realizacja przyczyniła się do po-
prawy kultury bezpieczeństwa pracy. Przewodniczący Zbigniew Janow-
ski w imieniu Zarządu Krajowego Związku Zawodowego „Budowlani” wy-
różnił Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie Złotym Medalem 120-le-
cia Ruchu Związkowego Budowlanych. W spotkaniu uczestniczyli: Boże-
na Grabek i Anna Petelicka z ZUS, Teresa Krasowska, kierownik Działu
Prawnego NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze, Mirosław Osowski, se-
kretarz krajowy ds. warunków pracy ZZB oraz Krzysztof Ozdarski, wice-
przewodniczący Rady OPZZ Województwa Mazowieckiego.
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Bhp w rolnictwie
Po raz 11 z inicjatywy OIP w Opolu odbył się konkurs wiedzy o bhp w rol-
nictwie. Wzięli w nim udział uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjal-
nych z województwa. Uczestnicy finałowego spotkania to reprezentanci
szkół z regionu, wyłonieni w eliminacjach szkolnych i powiatowych. Swoją
wiedzę sprawdzali w pisemnym teście wyboru, którego pytania, wraz ze
współorganizatorami z KRUS, Policji oraz Straży Pożarnej, opracował star-
szy specjalista z OIP w Opolu Andrzej Ruczyński. Zdobywcy największej
liczby punktów, 5 reprezentantów gimnazjów oraz 5 ze szkół ponadgim-
nazjalnych, odpowiadali na pytania, jak w teleturnieju 1 z 10; począwszy
od praktycznych zachowań np. w ruchu drogowym, po informacje z zakre-
su znajomości ustawy o KRUS. Wśród oceniających ekspertów był nadin-
spektor pracy Wacław Bojnowski. Zwyciężyła Julia Cieśla z Publicznego
Gimnazjum nr 1 w Prudniku. Nagrodzono również najmłodszych, w kon-
kursie plastycznym na temat zagrożeń wypadkowych w gospodarstwach
wiejskich widzianych oczami dziecka, na który wpłynęło łącznie 586 prac. 
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U związkowców
Na zaproszenie przewodniczącego Jana Guza główny inspektor pracy
Iwona Hickiewicz z zastępcami Małgorzatą Hofman i Leszkiem Zają-

Poznaj swoje prawa w pracy 
Pokłosiem programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa” od trzech
lat jest ogólnopolski konkurs wiedzy o prawie pracy dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych „Poznaj swoje prawa w pracy”. Jego celem jest pro-
mowanie wśród młodzieży idei bezpieczeństwa pracy oraz poszerzanie
jej wiedzy z zakresu prawnej ochrony pracy, w tym bhp. Do tej edycji
zgłosiło się 12 szkół z terenu województwa śląskiego, gdzie poza jedną
do 25 listopada przeprowadzono szkolny etap konkursu i wyłoniono po
dwóch przedstawicieli. W międzyszkolnym, zorganizowanym 11 grudnia
w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej Uniwersyte-
tów Śląskiego i Ekonomicznego w Katowicach, rywalizowało 22
uczniów, którzy rozwiązywali test złożony z 35 pytań, wyłoniono 3 laure-
atów. I miejsce zajęła Monika Kulczycka z Zespołu Szkół Ekonomiczno-
Usługowych w Rybniku, II – Angelika Bednarska z Zespołu Szkół Ekono-
micznych im. Michała Kaleckiego w Bielsku-Białej, a III – Bartosz Barszcz,
również z ZSE-U w Rybniku. Laureaci etapu regionalnego otrzymali od
organizatorów nagrody rzeczowe, a ich opiekunom przekazano dla szkół
pakiety pomocy przedmedycznej ufundowane przez ZUS.



IP 1/2016IP 1/20166

Przepisy Kodeksu pracy, przewidując
możliwość podejmowania pracy zarobko-
wej w trakcie urlopu wychowawczego, nie
narzucają, w jakiej formie czy na jakiej pod-
stawie prawnej może być ona świadczona.
Pracownik dysponuje tu swobodą wyboru
podstawy prawnej podjęcia pracy zarobko-
wej – może to być zatrudnienie na podsta-
wie stosunku pracy czy umowy cywilno-
prawnej, a także prowadzenie działalności
gospodarczej na własny rachunek. Podjęcie
zatrudnienia może nastąpić zarówno u pra-
codawcy, u którego pracownik korzysta z
urlopu wychowawczego, jak i u nowego
pracodawcy. Pamiętać jednak należy, że
swoboda stron, których celem jest zawarcie
stosunku cywilnoprawnego, znajduje ogra-
niczenie w treści art. 22 § 11 oraz 22 § 12 k.p.

U aktualnego i nowego
pracodawcy

W przypadku podjęcia pracy zarobkowej
u aktualnego pracodawcy i wyboru stosun-
ku pracy jako podstawy jej świadczenia,
pojawia się zasadnicze pytanie, czy odby-
wa się to w ramach istniejącego stosunku
pracy, czy też dochodzi do nawiązania no-
wego stosunku pracy, odrębnego od pier-
wotnego. W doktrynie przedstawiono na-
stępujące stanowisko1: „Z dosłownej treści
art. 1862 § 1 wynikałoby, że pracownik ko-
rzystający z urlopu wychowawczego i po-
dejmujący pracę w niepełnym wymiarze
czasu pracy u swojego pracodawcy pozo-
staje jednocześnie w dwóch stosunkach
pracy. W jednym stosunku pracy korzysta z
urlopu wychowawczego i podlega wszyst-
kim przepisom dotyczącym ochrony pra-

cownika korzystającego z takiego urlopu,
natomiast w drugim stosunku pracy jest
pracownikiem zatrudnionym w niepełnym
wymiarze czasu pracy. Taką wykładnię pra-
wa trzeba oczywiście odrzucić”. Pogląd ten
jest słuszny, jeżeli podjęcie pracy dotyczy
tego samego rodzaju pracy, co wynikająca
z aktualnie trwającego stosunku pracy.
Wskazane stanowisko doktryny znajduje
uzasadnienie w orzecznictwie Sądu Naj-
wyższego, zgodnie z którym w przypadku
wykonywania pracy tego samego rodzaju
istnieje domniemanie, że wykonywana jest
ona w ramach jednego stosunku pracy
(wyrok SN z dnia 14 lutego 2002 r., sygn. akt
I PKN 876/00, OSNP 2004/4/60). W moim
przekonaniu, inna sytuacja ma miejsce, gdy
wolą stron będzie podjęcie przez pracow-
nika korzystającego z urlopu wychowaw-
czego pracy zarobkowej innego rodzaju niż
określona w treści aktualnie trwającej
umowy o pracę. W tym przypadku brak jest
przeszkód prawnych do nawiązania nowe-
go, odrębnego stosunku pracy, który bę-
dzie istnieć równolegle do „pierwszego”
stosunku pracy i od niego niezależnie.

Jeśli pracownik korzystający z urlopu wy-
chowawczego podejmie zatrudnienie u
nowego pracodawcy, to wybranie jako
podstawy podjęcia pracy zarobkowej
umowy o pracę powoduje, że istnieją od-
rębnie od siebie dwa stosunki pracy: pierw-
szy – pomiędzy pracownikiem korzystają-
cym z urlopu wychowawczego i jego pra-
codawcą, drugi – pomiędzy nowym praco-
dawcą a pracownikiem podejmującym u
niego pracę zarobkową. Nawiązując drugi
stosunek pracy, strony wybierają rodzaj
umowy o pracę spośród zawartych w Ko-

Piotr Bogdański
Prawo

Praca zarobkowa w trakcie urlopu wychowawczego

Przepisy Kodeksu pracy
dopuszczają możliwość
podjęcia przez pracowni-
ka pracy zarobkowej 
w okresie korzystania 
z urlopu wychowawcze-
go. Zgodnie z art. 1862

§ 1 k.p. w czasie urlopu
wychowawczego pra-
cownik ma prawo podjąć
pracę zarobkową u do-
tychczasowego lub inne-
go pracodawcy albo inną
działalność, a także na-
ukę lub szkolenie, jeżeli
nie wyłącza to możliwo-
ści sprawowania osobi-
stej opieki nad dziec-
kiem. 

deksie pracy, a nawiązany stosunek pracy
jest niezależny, odrębny od tego, w ramach
którego pracownik korzysta z urlopu wy-
chowawczego ze wszystkimi tego prawny-
mi konsekwencjami.

Ograniczenie podjęcia pracy
zarobkowej

Ustawodawca wprowadził wymóg, że
podjęcie pracy zarobkowej w trakcie urlo-
pu wychowawczego nie może wyłączać
możliwości sprawowania przez pracowni-
ka osobistej opieki nad dzieckiem. Nałoże-
nie tego ograniczenia wynika z tego, że
urlop wychowawczy należy do uprawnień
pracowniczych o charakterze celowym –
jego przeznaczeniem jest właśnie umożli-
wienie sprawowania takiej opieki. Niestety
warunek sprawowania osobistej opieki nad
dzieckiem nie został sprecyzowany w prze-
pisach, brak też definicji tego pojęcia. 

W praktyce powoduje to problemy inter-
pretacyjne, niemniej w piśmiennictwie 
z zakresu prawa pracy często podnosi się,
że praca podjęta w trakcie urlopu wycho-
wawczego nie powinna przekroczyć poło-
wy etatu.

Uważam, że kluczowe dla oceny stanu
faktycznego są przede wszystkim dwa
aspekty. Pierwszy to wymiar czasu pracy, w
jakim pracownik zamierza podjąć pracę.
Jestem zdania, że praca, jaką pracownik za-
mierza podjąć, co do zasady, powinna być
podjęta w niższym wymiarze czasu pracy
niż w ramach pierwotnego stosunku pracy.
Można bowiem przyjąć następujący punkt
widzenia: skoro pracownik zatrudniony w
określonym wymiarze czasu pracy rozpo-
czął urlop wychowawczy, to oznacza, że
praca w tym wymiarze czasu pracy unie-
możliwiała mu sprawowanie osobistej
opieki nad dzieckiem przy istniejącej takiej
potrzebie, stąd decyzja o rozpoczęciu urlo-
pu wychowawczego.

Drugi aspekt to podstawa prawna za-
trudnienia oraz sposób organizacji pracy.
Im bardziej elastyczna forma zatrudnienia i
organizacja czasu pracy, tym większa moż-
liwość godzenia przez pracownika wyko-
nywania pracy z zapewnieniem osobistej

opieki nad dzieckiem. Jako przykład moż-
na podać zatrudnienie w formie telepracy
lub w zadaniowym systemie czasu pracy
połączonym z brakiem narzucenia przez
pracodawcę obowiązku wykonywania pra-
cy w ściśle określonych godzinach lub pra-
ca wykonywana w ramach ruchomego sys-
temu czasu pracy w formie ustalenia przez
pracodawcę przedziału czasu pracy, w któ-
rym pracownik rozpoczyna pracę. 

Z orzecznictwa sądów przywołać można
jedynie wyrok Naczelnego Sądu Admini-
stracyjnego z dnia 25 marca 2011 r.2, zgod-
nie z którym „Podjęcie zatrudnienia w okre-
sie korzystania przez pracownika z urlopu
wychowawczego jest dopuszczalne wyjąt-
kowo wtedy, gdy nie doprowadzi do wyłą-
czenia możliwości sprawowania osobistej
opieki nad dzieckiem. Ocena co do możli-
wości sprawowania przez pracownika oso-
bistej opieki nad dzieckiem musi odnosić się
do czasu podjętej pracy, a nie do całego
okresu urlopu wychowawczego”. Wyrok zo-
stał wydany w ramach rozpatrywania skargi
kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w sprawie ze skargi na
decyzję Samorządowego Kolegium Odwo-
ławczego w przedmiocie dodatku do zasiłku
rodzinnego. W wyroku NSA uznał, że wyko-
nywanie przez pracownicę pracy na pół eta-
tu przy organizacji pracy przez pięć dni w ty-
godniu w godzinach od 8.00-12.00 powo-
dowało, że nie miała ona możliwości spra-
wowania osobistej opieki nad dzieckiem. W
trakcie postępowania procesowego pełno-
mocnik procesowy argumentował m.in., że
wykonywanie pracy nie przyniosło zaprze-
stania sprawowania osobistej opieki nad
dzieckiem, bo zawarta umowa o pracę, z
uwagi na określony w jej treści czas trwania,
obowiązywać miała jedynie w części
okresu korzystania z urlopu wycho-
wawczego. Sąd odrzucił ten argu-
ment, wskazując, iż ocena moż-
liwości sprawowania przez
pracownika osobistej
opieki nad dzieckiem
musi odnosić się
do czasu pod-
jętej pracy,
a nie do

Ustawodawca wprowa-
dził wymóg, że podjęcie

pracy zarobkowej w trakcie
urlopu wychowawczego

nie może wyłączać możli-
wości sprawowania przez

pracownika osobistej 
opieki nad dzieckiem. 
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całego okresu urlopu wychowawczego. Warto podkreślić, że
dla sądu znaczenie miał przede wszystkim nie tyle sam wy-
miar czasu pracy, co fakt, że zatrudnienie odbywało się w taki
sposób, że pracownica nie miała możliwości sprawowania
osobistej opieki nad dzieckiem.

Reasumując, w obecnym kształcie regulacji przy ocenie,
czy wykonywanie pracy zarobkowej powoduje zaprzestanie
sprawowania opieki nad dzieckiem, należy uznać, w moim
przekonaniu, że każda sprawa tego typu powinna być oce-
niana indywidualnie, z uwzględnieniem takich kwestii, jak
wymiar czasu pracy, stosowany system czasu pracy oraz or-
ganizacja pracy. Natomiast nie wydaje się możliwe czy też
celowe sformułowanie w doktrynie ogólnego modelu za-
trudnienia z jednoczesnym twierdzeniem, że stosowanie ta-
kiego modelu nie powoduje zaprzestania sprawowania oso-
bistej opieki nad dzieckiem, np. poprzez określenie wymiaru
czasu pracy. Każdy stan faktyczny musi być oceniany indywi-
dualnie, niemniej zatrudnienie podejmowane przez pracow-
nika powinno dawać mu możliwość sprawowania osobistej
opieki nad dzieckiem w sposób i w wymiarze bardziej inten-
sywnym, niż to możliwe w przypadku zatrudnienia na pod-
stawie stosunku pracy, w ramach którego rozpoczął korzy-
stanie z urlopu wychowawczego. Mimo że te twierdzenia
odnoszą się do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, a
samo pojęcie zatrudnienia czy systemu czasu pracy są dla
niego charakterystyczne, mogą posłużyć za wskazówkę przy

ustaleniu, czy praca na podstawie umowy cywilnopraw-
nej nie uniemożliwia osobistej opieki nad dzieckiem,

szczególnie w kontekście tych umów cywilno-
prawnych, które mają cechy zarówno stosunku

pracy, jak i umowy cywilnoprawnej przy
przeważającym udziale tej ostatniej.

Kolejne ograniczenia dopuszczal-
ności podjęcia pracy zarobkowej

w trakcie urlopu wychowaw-
czego mogą wynikać

jeszcze z dwóch źró-
deł: z przepisów

ustaw innych
niż Kodeks

p r a c y
oraz

z obowiązku powstrzymania się od działalności konkuren-
cyjnej przez pracownika względem zakładu pracy. 

W pierwszym z wymienionych przypadków ograniczenie
możliwości podjęcia pracy zarobkowej wynika z przepisów
niektórych ustaw o charakterze pragmatyk zawodowych.
Przykładem jest wynikający z art. 129 ustawy z dnia 27 lipca
2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r. poz.
572 ze zm.) obowiązek uzyskania przez nauczyciela akade-
mickiego zgody rektora przed podjęciem dodatkowego za-
trudnienia w ramach stosunku pracy u innego pracodawcy
prowadzącego działalność dydaktyczną lub naukowo-ba-
dawczą, a także zakaz podjęcia pracy zarobkowej przez pra-
cownika PIP bez uzyskania uprzedniej zgody głównego in-
spektora pracy (art. 48 ust 2. ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r.
o Państwowej Inspekcji Pracy; Dz.U. z 2015 r. poz. 640). Zgod-
nie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pra-
cownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1202) pra-
cownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędni-
czym, w tym kierowniczym, nie może wykonywać zajęć po-
zostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, któ-
re wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołują-
cych uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesow-
ność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi 
z ustawy.

Źródłem ograniczenia możliwości podjęcia pracy zarobko-
wej w trakcie urlopu wychowawczego może być też zawarta
przez strony stosunku pracy umowa o zakazie konkurencji w
trakcie trwania stosunku pracy. Ograniczenie to może wyni-
kać z samego faktu, że działalność podjęta przez pracownika
ma charakter działalności konkurencyjnej wobec działalno-
ści zakładu pracy. Szczegółowe przedstawienie tematyki za-
kazu konkurencji przekracza ramy niniejszego artykułu,
ograniczę się zatem do przytoczenia dwóch wyroków Sądu
Najwyższego, które są interesujące z punktu widzenia oma-
wianej problematyki. W pierwszym sąd wskazał, że prowa-
dzenie działalności konkurencyjnej również w przypadku
niezawarcia umowy o zakazie konkurencji może naruszyć
obowiązek dbałości o dobro zakładu pracy, określony w art.
100 § 2 pkt 4 k.p. i stanowić uzasadnioną przyczynę wypo-
wiedzenia umowy o pracę, a nawet jej niezwłocznego roz-
wiązania (wyrok SN z dnia 20 sierpnia 2009 r., sygn. akt II PK
41/09). W drugim z wyroków sąd orzekł, iż konkretyzacja
obowiązku dbałości o dobro zakładu pracy może polegać na
umownym ograniczeniu podejmowania przez pracownika

dodatkowego zatrudnienia w postaci wprowadzenia od-
powiedniego zakazu lub konieczności uzyskania zgo-

dy pracodawcy na podjęcie takiego zatrudnienia
(działalności). Ograniczenie to nie może zostać

wprowadzone, jeśli nie ma uzasadnienia w
rzeczywistym interesie zakładu pracy.

Co więcej, zdaniem sądu nieuzasad-

nione wprowadzenie takich ograniczeń
jest nieważne na mocy art. 58 § 1 k.c. w zw.
z art. 300 k.p. (wyrok SN z dnia 14 kwietnia
2009 r., sygn. akt III PK 60/08, OSNP 2010, nr
23-24, poz. 287).

Wskazać należy jeszcze jeden problem, a
mianowicie to, że ograniczenie możliwości
podjęcia zatrudnienia może nastąpić z
uwagi na obowiązywanie umowy o zakazie
konkurencji po ustaniu stosunku pracy.
Jako przykład można przedstawić następu-
jącą sytuację – osoba podejmuje pracę w
okresie obowiązywania zakazu konkuren-
cji po ustaniu stosunku pracy. Świadczy
pracę, która nie ma charakteru działalności
konkurencyjnej w stosunku do wykonywa-
nej w ramach poprzedniego stosunku pra-
cy lub zatrudnienia na podstawie cywilno-
prawnej. Następnie w trakcie korzystania z
urlopu wychowawczego chce podjąć dzia-
łalność zarobkową. Przedmiot tej działal-
ności musi uwzględnić treść wynikającego
z umowy zakresu zakazu konkurencji.

Zawiadomienie pracodawcy 

W praktyce wśród pracowników podej-
mujących zatrudnienie w trakcie korzysta-
nia z urlopu wychowawczego często poja-
wiają się wątpliwości, czy są oni zobowią-
zani poinformować pracodawcę o podję-
ciu zatrudnienia lub działalności zarobko-
wej. W doktrynie prawa pracy3 podnosi się,
że na pracowniku nie ciąży obowiązek po-
wiadomienia pracodawcy o podjęciu w
czasie urlopu wychowawczego zatrudnie-
nia u innego pracodawcy bądź innej dzia-
łalności zarobkowej, gdyż z przepisów Ko-
deksu pracy taki obowiązek nie wynika. 

Odwołanie z urlopu
wychowawczego

W przypadku powzięcia przez pracodaw-
cę wiadomości o trwałym zaprzestaniu
przez pracownika sprawowania opieki nad
dzieckiem pracodawca wzywa pracownika
do stawienia się w pracy w terminie przez
siebie wskazanym. Powinno to nastąpić nie
później niż w ciągu 30 dni od dnia powzię-
cia takiej wiadomości i nie wcześniej niż po

upływie 3 dni od dnia wezwania. Przepisy
nie narzucają formy wezwania, można za-
tem stwierdzić, że może to nastąpić zarów-
no w formie ustnej, jak i pisemnej, również
przy pomocy środków komunikacji elek-
tronicznej. Ciężar dowodu, że wezwanie
zostało skutecznie doręczone, spoczywa
na pracodawcy. Wskazany 30-dniowy ter-
min jest zatem również terminem zawitym,
po upływie którego pracodawca traci opi-
sane uprawnienie. Odmowa pracownika
przystąpienia do pracy może być kwalifiko-
wana jako ciężkie naruszenie podstawo-
wych obowiązków pracowniczych i stano-
wi podstawę do rozwiązania umowy o pra-
cę bez wypowiedzenia z winy pracownika
(art. 52 § 1 pkt 1 k.p.). W tym kontekście
warto, moim zdaniem, zwrócić uwagę na
to, że przepisy nie zawierają regulacji doty-
czącej sytuacji, w której pracodawca adre-
suje do pracownika wezwanie do stawienia
się do pracy pomimo braku spełnienia
przesłanki uprawniającej go do takiego
działania, czyli trwałego zaprzestania przez
pracownika sprawowania opieki nad dziec-
kiem. W Kodeksie pracy nie ma przepisu,
który stanowiłby samodzielną podstawę
do ubiegania się przez powracającego na
wezwanie pracodawcy pracownika o od-
szkodowanie z tytułu szkody wyrządzonej
pracownikowi przez bezzasadne odwoła-
nie z urlopu wychowawczego. Obecnie, we
wskazanym zakresie, brak jest zarówno
orzecznictwa, jak i ukształtowanego stano-
wiska w doktrynie prawa pracy.

Piotr Bogdański
OIP Katowice Oddział Gliwice

Przypisy

1 A. Hintz, J. Skoczyński, Kodeks pracy.
Komentarz do art.186(2) Kodeksu pracy, w:
Kodeks pracy. Komentarz, red. L. Florek,
Wydanie VI, LEX 2011.

2 Wyrok NSA w Warszawie z dnia 25 mar-
ca 2011 r., sygn. akt I OSK 2066/10, LEX 
nr 1079748.

3 F. Małysz, Urlop wychowawczy – po
zmianach, „Służba Pracownicza” 2014, nr 5,
s. 1, LEX nr 198088/2.
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Artykuł polemiczny

Dziwny przepis
Będący już na emeryturze kolega z Głów-

nego Inspektoratu Pracy powiedział wów-
czas, że zebrano od inspektorów z całej Pol-
ski 32 uwagi do błędnych lub niejasnych
zapisów w tym rozporządzeniu – żeby
przytoczyć tylko niektóre z nich – jak plan
bioz i instrukcja bezpiecznego wykonywa-
nia robót. Pytano, czy to nie to samo. Zasta-
nawiano się, kim jest mistrz budowlany.
Czy chodziło o rzemieślnika z dyplomem
czy o majstra budowy, funkcjonującego w
poprzednim nazewnictwie? Kto jest osobą
uprawnioną do odbioru rusztowania i jaki-
mi powinien wykazać się uprawnieniami?
Niektóre wzbudzały tylko uśmiech, ale nie
można tego powiedzieć o przepisie doty-
czącym obowiązkowego przypinania się
pracownika na ruchomym podeście robo-
czym (ruchomej platformie do prac na wy-
sokości) do niezależnej od podestu liny –
prowadnicy pionowej. 

Jaka jest dzisiaj definicja ruchomego po-
destu roboczego? Przyznam się, że takiej
nie znalazłem, natomiast przykładów prak-
tycznych może być co najmniej kilka róż-
nych. Zaczynając od znanych dawniej bu-
dowlańcom mechanicznych podestów ro-

boczych, czy inaczej wyciągów maszto-
wych, rusztowań wiszących, które wcale
nie muszą być zawieszone na linach, po
różnego rodzaju platformy (podesty) na
wózkach podnośnikowych (nożycowych
czy teleskopowych). W przepisie § 142 roz-
porządzenia w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych nie rozgraniczono w ogóle
tych maszyn, dodając do nich jeszcze urzą-
dzenia krzesełkowe i drabiny linowe. Przy-
pomnijmy sobie treść przepisu i spróbujmy
go odnieść do skontrolowanej przez nas
sytuacji. Czy nakazując pracę w takim za-
bezpieczeniu, opuścimy budowę z poczu-
ciem dobrze spełnionego obowiązku i czy
sami będziemy dalej bezpieczni, gdy po
naszej decyzji dojdzie do wypadku?

Skonsultowałem taką sytuację z przedsta-
wicielem producenta systemów pionowego
i poziomego kotwiczenia. Nie potrafił jedno-
znacznie odpowiedzieć, czy w praktyce na-
ciągnięcie prowadnicy pionowej całkowicie
wyeliminuje możliwość zaciskania się na li-
nie lub prowadnicy urządzenia samoha-
mownego. Zatem przepis wydaje się nieży-
ciowy, a ścisłe jego przestrzeganie może na-

Roman Burghardt

Rozporządzenie Mini-
stra Infrastruktury 
z dnia 6 lutego 2003 r. 
w sprawie bezpieczeń-
stwa i higieny pracy
podczas wykonywania
robót budowlanych
(Dz.U. Nr 47, poz. 401)
funkcjonuje już 12 lat.
Czy pamiętamy jeszcze,
jak było wprowadzane 
i jak oceniali je inspekto-
rzy pracy, zanim weszło
w życie? 

wet postawić operatora w sytuacji niebezpiecznej. I nie wiadomo tak
naprawdę, czy platformy na wózkach podnośnikowych przystosowane
przez producenta do podnoszenia osób należy w tym przypadku trak-
tować na równi z platformami roboczymi do prac na wysokości, a te z
kolei z ruchomymi podestami roboczymi, w tym tzw. rusztowaniami
wiszącymi, których definicji aktualnie też nie znajdziemy w obowiązu-
jących przepisach. Należy też podkreślić, że większość producentów
tych urządzeń przewidziała w swoich instrukcjach możliwość wpinania
się pracownika linką bezpieczeństwa do odpowiednich uchwytów, wy-
konanych przy barierze platformy lub jej ramy konstrukcyjnej. Skoro fa-
chowcom w PIP trudno jest wyobrazić sobie sposób zabezpieczenia
pracownika w przywołanej sytuacji, to co na ten temat mogą powie-
dzieć wykonawcy na budowie i jak zorganizować sobie pracę?

Mając tego typu wątpliwości już przed napisaniem broszury „Trans-
port mechaniczny – dźwignice”, zasygnalizowałem ten problem w
październiku 2012 r. w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Go-
spodarki Morskiej, jako że do interpretacji przepisów jest upoważnio-
ny jedynie właściwy minister (ówczesne Ministerstwo Infrastruktury).
Trzeba pamiętać, że Państwowa Inspekcja Pracy jest powołana do eg-
zekwowania, a nie interpretacji obowiązujących przepisów. 

W odpowiedzi na pismo dotyczące interpretacji § 142 rozporządze-
nia ministerstwo udzieliło bardzo dziwnej odpowiedzi, nie wyjaśnia-
jąc genezy tego przepisu i zakresu jego stosowania, a ponadto przy-
wołując w piśmie z dnia 24 października 2012 r. pojęcie ruchomego
podestu roboczego jako „pomostu ułożonego ze znormalizowanych
płyt lub bali służących za stanowisko robocze i przenoszące ciężar
znajdujących się na nim ludzi, materiałów, narzędzi i urządzeń”. Sytu-
acja pozostała więc w dalszym ciągu niewyjaśniona, a przepis, moim
zdaniem, niemożliwy do egzekwowania, gdyż egzekwowanie go w
taki sposób, jaki wynika z treści, może z dużym prawdopodobień-
stwem doprowadzić do sytuacji wypadkowej. Produkowane obecnie
platformy do prac na wysokości, w tym tzw. kosze, zwyżki czy podesty
robocze, posiadają rozwiązania do stosowania zabezpieczeń przed
upadkiem z wysokości wewnątrz podestów i bardzo niebezpieczne
może być nakazywanie tworzenia ruchomego punktu kotwiczenia
poza ruchomym podestem, zgodnie z treścią wskazanego przepisu.
Jak widać na zdjęciu, podczas jazdy takim podestem w dół pracownik
może zostać wyciągnięty z niego za pomocą systemu, który miał go
właśnie chronić przed wypadnięciem.

Jak zaznaczyłem na początku, rozporządzenie to – będące podsta-
wowym przepisem do stosowania na polskich budowach – funkcjo-
nuje już 12 lat. Pomimo zgłoszonych wielu uwag ze strony Państwo-
wej Inspekcji Pracy nie doczekało się ani jednej nowelizacji, a wszyscy
wiemy, że na polskich budowach nie jest dobrze. Inspektorzy pracy co
roku są obligowani do zgłaszania swoich uwag w tzw. ocenach aktów
prawnych. Chyba jednak te uwagi nie znalazły należytego zrozumie-
nia, a na jasne i czytelne przepisy bhp w budownictwie wciąż czekają
zarówno sami wykonawcy, jak i kontrolujący ich inspektorzy pracy.

st. inspektor – spec. Roman Burghardt
OIP Zielona Góra

§ 142. 1. Osoby korzystające z urządzeń krzesełkowych, drabin linowych lub ru-
chomych podestów roboczych powinny być dodatkowo zabezpieczone przed
upadkiem z wysokości za pomocą prowadnicy pionowej, zamocowanej niezależnie
od lin nośnych drabiny, krzesełka lub podestu.

2. Prowadnica pionowa, o której mowa w ust. 1, powinna być naciągnięta w spo-
sób umożliwiający przesuwanie w górę aparatu samohamującego.

3. Prowadnica pionowa, o której mowa w ust. 1, powinna być zabezpieczona przed
odchylaniem się większym niż o 2 m. Urządzenia zabezpieczające przed odchylaniem
się lin powinny umożliwiać przesuwanie się urządzenia samohamującego.

4. Długość linki bezpieczeństwa, łączącej szelki bezpieczeństwa z aparatem samo-
hamującym, nie powinna przekraczać 0,5 m.
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Pod
inspektorską

lupą

Niedozwolona cesja

Krakowska prokuratura pro-
wadziła w sierpniu ub.r.
przesłuchania w sprawie wy-
łudzenia 13 mln zł z Pań-
stwowego Funduszu Rehabi-
litacji Osób Niepełnospraw-
nych. Sprawa ma związek 
z działalnością jednej ze
spółek z siedzibą w Krako-
wie, a zawiadomienie o po-
dejrzeniu popełnienia prze-
stępstw związanych z dzia-
łalnością firmy, w tym tych
na szkodę pracowników, 
do Prokuratury Okręgowej 
w Krakowie skierował w mar-
cu 2013 r. Okręgowy Inspek-
torat Pracy w Krakowie. 

Zawiadomienie było wynikiem kontroli,
jaką inspekcja pracy przeprowadziła w
styczniu 2013 r. w spółce z Krakowa zajmują-
cej się pośrednictwem finansowym. Zatrud-
niała ona osoby niedowidzące na stanowi-
skach konsultantów telefonicznych w for-
mie telepracy. W umowie o pracę kwota wy-
nagrodzenia wynosiła ok. 1800 zł netto. 
W rzeczywistości zatrudnieni otrzymywali
ok. 500 zł netto. 

Inspektor pracy ustalił, że rekrutacja pra-
cowników odbywała się w internecie, za po-
średnictwem strony www.niewidoczni.org.
Osoby zainteresowane zatrudnieniem
dzwoniły do biura spółki, obsługiwanego
przez niewidomego pracownika G.D., który
przekazywał kandydatowi szczegóły oferty
pracy i prosił o wypełnienie kwestionariusza
osobowego (wersja dostosowana dla niedo-
widzących kandydatów). Po jego otrzyma-
niu pracodawca nawiązywał kontakt telefo-
niczny z potencjalnym pracownikiem i prze-
syłał do niego skierowanie na badanie profi-
laktyczne wraz z instrukcją obiegu doku-
mentów. Następnie do kandydata kierowa-
no komplet dokumentów niezbędnych do
zatrudnienia, w tym umowę o pracę i umo-
wę dotyczącą warunków wykonania tele-
pracy. Na początku pracownicy otrzymywali
materiały szkoleniowe oraz bazy danych.
Przez okres pierwszych 6 dni roboczych
mieli w formie samokształcenia odbyć szko-
lenia m.in. z ubezpieczeń budynków i lokali
mieszkalnych, podróży zagranicznych,
ubezpieczeń grupowych. W tym też czasie
mogli konsultować się z bezpośrednim
przełożonym. Podczas kolejnego etapu
przechodzili indywidualne szkolenie telefo-
niczne z wicedyrektorką spółki. Pracownicy
otrzymywali dostęp do intranetu, czyli sieci
wewnętrznej. Każdy z niepełnosprawnych
był zatrudniony w pełnym wymiarze czasu
pracy. Jego zadaniem było znalezienie po-
tencjalnych klientów i przekazywanie kon-
taktów osób do biura obsługi klienta firmy w
Krakowie. 

Nowo przyjmowanym pracownikom pro-
ponowano inwestycje w akcje innej spółki.
Cenę akcji o wartości nominalnej 25 zł usta-
lono na kwotę 15 600 zł. Podczas kontroli
prokurent firmy oświadczył, że 99% pracow-
ników skorzystało z prawa zakupu 1 akcji.
Pracownicy podpisali umowy cesji wierzy-
telności ze spółką, której siedziba znajduje
się w Republice Seszeli. Jednocześnie wyra-

zili zgodę na cesję wierzytelności w kwocie
łącznej 15 600 zł, dokonywaną każdego mie-
siąca przez pracodawcę w 12 ratach o warto-
ści 1300 zł każda. Telemarketerzy złożyli pra-
codawcy pisemne polecenie wykonania
płatności, na mocy którego w każdym mie-
siącu z wynagrodzenia netto kwota 1300 zł
jest przekazywana na rzecz cesjonariusza. 
W konsekwencji pracownicy otrzymywali
wynagrodzenie poniżej 500 zł netto. 

Wobec takich ustaleń kontrolnych w mar-
cu 2013 r. skierowano zawiadomienie do pro-
kuratury o uzasadnionym podejrzeniu popeł-
nienia przestępstw związanych z działalno-
ścią prowadzoną przez spółkę z Krakowa, w
tym na szkodę pracowników. Zważywszy na
fakt, że art. 84 Kodeksu pracy przewiduje, iż
pracownik nie może zrzec się prawa do wyna-
grodzenia ani przenieść tego prawa na inną
osobę, prawo do wynagrodzenia nie może
być zatem przedmiotem cesji. 

Dwa lata później, 23 sierpnia ub.r., zatrzy-
mano pięć osób. Wśród nich był M.D., który
usłyszał zarzuty kierowania zorganizowaną
grupą przestępczą, wyłudzenia ponad 
13 mln zł z PFRON-u oraz prania brudnych
pieniędzy. 

Anna Majerek
OIP Kraków

www.pip.gov.pl

Zakaz konkurencji

www.pip.gov.pl

Potrącenia 
z wynagrodzenia www.pip.gov.pl

Regulamin pracyi wynagradzania

Nowości wydawnicze

Potwierdzenie umów o pracę
Determinacja inspektora doprowadziła do
ukarania pracodawcy unikającego zawiera-
nia umów o pracę. Byli pracownicy zyskali
etaty, choć o to nie zabiegali.

W czasie kontroli jednego z przedsiębiorców inspektor z
OIP w Gdańsku stwierdził, że pracodawca dużą część pracu-
jących zatrudnia na podstawie umów cywilnoprawnych.
Praca osób realizujących obowiązki na podstawie umów cy-
wilnoprawnych niczym nie różniła się od pracy pracowników
wykonujących zadania na podstawie umów o pracę. Wyko-
nywali oni pracę w tych samych miejscach i pod tym samym
kierownictwem co osoby zatrudnione na podstawie umowy
o pracę. Podpisywali listy obecności, a wynagrodzenie było
naliczane przez dział kadr w oparciu o stawkę godzinową.
Inspektor pracy zakwestionował  istniejący stan i wniósł 
o uznanie, że umowy zawarte z tymi osobami są umowami 
o pracę. 

Przeprowadzona kilka miesięcy później rekontrola wykaza-
ła, że pracodawca nie zastosował się do wystąpienia. Przedsię-
biorca nie uznał bowiem zakwestionowanych umów cywilno-

prawnych zawartych ze spawaczami za umowy o pracę.  Rów-
nocześnie stwierdzono, że część osób zatrudnionych na umo-
wę cywilnoprawną zakończyła już pracę w zakładzie. Osobom
tym nie wydano jednak świadectw pracy potwierdzających
okres zatrudnienia (w związku z nieuznaniem, że zatrudnienie
zgodnie z art. 22 Kodeksu pracy powinno być realizowane na
podstawie umów o pracę). W związku z tym inspektor pracy
skierował pozew o ustalenie istnienia stosunku pracy z cztere-
ma byłymi pracownikami. Pozew opiewał na ponad 60 tys. zł.
Równocześnie inspektor skierował wniosek o ukaranie praco-
dawcy z tytułu dalszego zatrudniania pozostałych osób w ra-
mach umów cywilnoprawnych w sytuacji, gdy powinna zo-
stać zawarta umowa o pracę. 

W postępowaniu karnym prowadzonym przez Wydział
Karny Sądu Rejonowego pracodawca został prawomocnie
uznany winnym naruszenia art. 281 pkt 1 k.p. Z kolei w po-
stępowaniu przed Sądem Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
zapadł wyrok ustalający istnienie stosunku pracy z byłymi
pracownikami wskazanymi w pozwie. Sąd, wydając wyrok w
sprawie o ustalenie stosunku pracy, nie miał żadnych wątpli-
wości, że pracodawca powinien zawrzeć umowy o pracę w
miejsce umów cywilnoprawnych. Stan faktyczny nie budził
wątpliwości składu orzekającego, mimo że osoby, na rzecz
których wytoczono powództwo, nie popierały powództwa 
i nie przystąpiły do procesu w charakterze powodów. Wyrok
nie jest prawomocny.
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Pracodawca zarzucił w skardze naruszenie
przez inspektorów pracy przepisów art. 12
ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwo-
wej Inspekcji Pracy (Dz.U. z 2015 r. poz. 640
ze zm.), w związku z art. 46, art. 50, art. 51,
art. 57, art. 79 i art. 86 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania ad-
ministracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze
zm.). W odpowiedzi na niniejszą skargę
okręgowy inspektor pracy w Warszawie
wniósł o odrzucenie skargi jako niedopusz-
czalnej, podnosząc m.in., że ustawa o PIP re-
guluje w rozdziale 4 postępowanie kontrol-
ne, a art. 21 wprost stanowi, że postępowa-
nie kontrolne ma na celu ustalenie stanu
faktycznego w zakresie przestrzegania pra-
wa pracy, w szczególności przepisów i zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy, a także
przepisów dotyczących legalności zatrud-
nienia oraz udokumentowanie dokonanych
ustaleń. W związku z tym okręgowy inspek-
tor pracy w Warszawie wskazał, iż postępo-
wanie kontrolne ma swój odrębny przed-
miot, którym jest wyłącznie ustalenie stanu
faktycznego – dotyczy to zarówno postępo-
wania kontrolnego prowadzonego na pod-
stawie ustawy o PIP, jak i ustawy o swobo-
dzie działalności gospodarczej. W ocenie or-
ganu PIP postępowanie kontrolne jest po-
stępowaniem odrębnym od postępowania
administracyjnego, gdyż przedmiotem po-
stępowania administracyjnego jest ustale-
nie stanu faktycznego będącego podstawą
do autorytatywnej konkretyzacji normy ma-
terialnego prawa administracyjnego w celu
rozstrzygnięcia o prawach lub obowiązkach
jednostki. W związku z tym w opinii okręgo-
wego inspektora pracy w Warszawie brak
jest właściwości sądów administracyjnych 

w stosunku do postępowania kontrolnego
prowadzonego przez inspektorów pracy.

W przedmiotowym orzeczeniu (sygn. akt
VIII SA/Wa 583/15) Wojewódzki Sąd Admini-
stracyjny w Warszawie stwierdził między in-
nymi, iż stosownie do treści  art. 3 § 2 ustawy
z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępo-
waniu przed sądami administracyjnymi
(Dz.U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.; dalej:
u.p.p.s.a.), kontrola działalności administra-
cji publicznej sprawowana przez sądy admi-
nistracyjne obejmuje orzekanie w sprawach
skarg na akty określone w art. 3 § 2 u.p.p.s.a.
Katalog ten nie jest wyczerpujący, gdyż do
właściwości sądów administracyjnych nale-
żą również sprawy, w których ustawy szcze-
gólne przewidują taką kontrolę (art. 3 § 3
u.p.p.s.a.) oraz spory o właściwość i spory
kompetencyjne (art. 4 u.p.p.s.a.). W uzasad-
nieniu postanowienia wskazano, iż pod po-
jęciem sprawy sądowoadministracyjnej
mieszczą się: kontrola działalności admini-
stracji publicznej w zakresie wyznaczonym
enumeratywnie w art. 3 u.p.p.s.a., a także
inne kwestie rozpoznawane w postępowa-
niu prowadzonym na podstawie przepisów
tej ustawy. Oznacza to, że sąd administracyj-
ny nie jest właściwy do rozpoznawania
spraw, które nie zostały wymienione w cyto-
wanych przepisach. Należy zauważyć, że
ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy w roz-
dziale 4 reguluje postępowanie kontrolne, a
zgodnie z dyspozycją art. 1 tej ustawy Pań-
stwowa Inspekcja Pracy jest organem po-
wołanym do sprawowania nadzoru i kontro-
li przestrzegania prawa pracy, w szczególno-
ści przepisów i zasad bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy, a także przepisów dotyczących
legalności zatrudnienia i innej pracy zarob-

kowej w zakresie określonym w ustawie. Zakres postępowa-
nia kontrolnego został określony w art. 21 ustawy o PIP. Zgod-
nie z tym przepisem postępowanie kontrolne ma na celu usta-
lenie stanu faktycznego w zakresie przestrzegania prawa pra-
cy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higie-
ny pracy, a także przepisów dotyczących legalności zatrudnie-
nia oraz udokumentowanie dokonanych ustaleń. 

W związku z tym, w ocenie sądu, przedmiotem kontroli w
trybie procedury kontrolnej jest wyłącznie ustalenie stanu fak-
tycznego. W uzasadnieniu przedmiotowego orzeczenia sąd
stwierdził również, że „zgodnie z przepisami Kodeksu postę-
powania administracyjnego, przedmiotem postępowania ad-
ministracyjnego jest ustalenie stanu faktycznego będącego
podstawą do autorytatywnej konkretyzacji normy material-
nego prawa administracyjnego w celu rozstrzygnięcia o pra-
wach lub obowiązkach jednostki”.

Ponadto sąd wskazał, iż „stosownie do art. 33 ust. 1 ustawy o
PIP w wyniku ustaleń dokonanych w toku kontroli właściwy
inspektor pracy wydaje decyzje, o których mowa w art. 11 pkt
1-4 i pkt 6-7 oraz art. 11a; kieruje wystąpienia i wydaje polece-
nia, o których mowa w art. 11 pkt
8; wnosi powództwa oraz wstę-
puje do postępowania w spra-
wach, o których mowa w art. 10
ust. 1 pkt 11; lub też podejmuje
inne działania, jeżeli prawo lub
obowiązek ich podjęcia wynika z
odrębnych przepisów”. W opinii
sądu postępowanie kontrolne
ma swój odrębny przedmiot, któ-
rym jest wyłącznie ustalenie sta-
nu faktycznego. W związku z tym
postępowanie kontrolne jest po-
stępowaniem odrębnym od po-
stępowania administracyjnego. 

Jak podkreślono w uzasadnie-
niu przywołanego orzeczenia,
przepis art. 3 § 2 pkt 2 u.p.p.s.a.
wyraźnie stanowi, że zaskarżeniu
podlegają postanowienia wydane w postępowaniu admini-
stracyjnym – czynności podejmowane w postępowaniu kon-
trolnym przez inspektorów pracy (co stanowiło przedmiot
skargi do WSA) nie kształtują uprawnień lub obowiązków jed-
nostki, a jedynie pełnią rolę pomocniczą, przygotowawczą do
podjęcia określonych działań stanowiących konsekwencje
przeprowadzonej kontroli i dokonanych ustaleń, mających na
celu usunięcie stwierdzonych uchybień, m.in. w formie decy-
zji. Należy zauważyć, że dopiero te decyzje rozstrzygają o pra-
wach i obowiązkach jednostki kontrolowanej.

Należy również wskazać, iż w ocenie Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Warszawie odesłanie do stoso-

wania przepisów Kodeksu postępowania administracyjne-
go w zakresie nieuregulowanym w postępowaniach kon-
trolnych nie daje podstaw do nadania im charakteru praw-
nego postępowania administracyjnego. Sąd stwierdził 
w oparciu o tę argumentację, że czynności podejmowane
w ramach postępowania kontrolnego z uwagi na odrębny
przedmiot postępowania w odniesieniu do przedmiotu
postępowania administracyjnego nie podlegają zaskarże-
niu do sądu administracyjnego na podstawie art. 3 § 2 pkt
2 u.p.p.s.a.

Możliwość objęcia kognicją sądów administracyjnych ak-
tów wydanych na podstawie przepisów szczególnych, do któ-
rych nie odnoszą się warunki określone w art. 3 § 2, przewidu-
je art. 3 § 3 u.p.p.s.a. Wymaga to jednak uregulowania właści-
wości sądów administracyjnych w przepisie szczególnym.
Istotne jest to, że ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy nie sta-
nowi o właściwości sądów administracyjnych do kontroli i sto-
sowania środków wobec postanowień i czynności podejmo-
wanych w postępowaniu kontrolnym.

W związku z tym przedmiotową skargę na czynności kon-
trolne inspektorów Państwowej
Inspekcji Pracy Wojewódzki Sąd
Administracyjny w Warszawie
odrzucił jako niedopuszczalną. 

Przedstawione stanowisko
wyrażano w doktrynie i orzecz-
nictwie już wcześniej, m.in. w
licznych orzeczeniach Naczel-
nego Sądu Administracyjnego,
np. w postanowieniu NSA z 26
października 2010 r. (sygn. akt 
I OSK 380/10), postanowieniu
NSA z 16 września 2010 r. (sygn.
akt I OSK 412/10), postanowie-
niu NSA z 12 sierpnia 2010 r.
(sygn. akt I OSK 315/10), posta-
nowieniu NSA z 27 lipca 2010 r.
(sygn. akt I OSK 264/10) oraz w
postanowieniu NSA z 27 lipca

2010 r. (sygn. akt I OSK 265/10). 
Należy więc podkreślić, iż w świetle utrwalonego orzecz-

nictwa sądów administracyjnych postępowanie kontrolne
prowadzone przez inspektora pracy na podstawie ustawy o
PIP nie jest postępowaniem administracyjnym i zasady tej
nie zmienia dyspozycja przepisu art. 12 przedmiotowej
ustawy, w myśl którego w sprawach nieuregulowanych 
w ustawie stosuje się przepisy Kodeksu postępowania ad-
ministracyjnego. 

młodszy inspektor pracy Mariusz Pilaszek
OIP Warszawa

Rozstrzygnięcie

Postępowanie kontrolne 
odrębne od administracyjnego

Mariusz Pilaszek

Wojewódzki Sąd Admi-
nistracyjny w Warszawie
wydał rozstrzygnięcie
istotne z punktu widze-
nia kontroli prowadzo-
nych przez inspektorów
pracy. Postanowieniem 
z dnia 4 września 2015 r.
odrzucił skargę wniesio-
ną przez pracodawcę na
czynności kontrolne in-
spektorów Państwowej
Inspekcji Pracy. 
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Informacja o zmianie warunków pracy
to nie wypowiedzenie zmieniające

Podniesienie normy czasu pracy określonej 

w układzie zbiorowym wymaga dokonania wy-

powiedzenia zmieniającego, nawet gdy układ

już nie obowiązuje. 

Pracownik jednego z podmiotów medycznych poskarżył
się do OIP-u w Łodzi na niewypłacenie wynagrodzenia za
pracę w godzinach nadliczbowych osobom narażonym na
promieniowanie jonizujące i niejonizujące. W związku z tym
w placówce przeprowadzono kontrolę. 

Okazało się, że pracownicy objęci są postanowieniami po-
nadzakładowego układu zbiorowego pracy. W układzie
ustanowiono, że „czas pracy pracowników wykonujących
czynności w narażeniu na promieniowanie jonizujące i niejo-
nizujące, w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w
przyjętym okresie rozliczeniowym nie dłuższym niż 3 miesią-
ce, nie może przekraczać 5 godzin na dobę i przeciętnie 25
godzin na tydzień”. Z kart ewidencji czasu pracy za rok 2014
wynika, że pracownicy wykonywali czynności w narażeniu na
promieniowanie jonizujące i niejonizujące do 1 lipca 2014 r.
zgodnie z postanowieniami układu, tj. 5 godzin na dobę 
i przeciętnie 25 godzin tygodniowo. W aktach pracowników
znajdują się pisemne informacje o niektórych warunkach za-
trudnienia, sporządzone zgodnie z dyspozycją art. 29 § 3 Ko-
deksu pracy, z  których wynika wskazana wcześniej dobowa
i tygodniowa norma czasu pracy obowiązująca pracowni-
ków. Na początku czerwca 2014 r. pracownikom, którzy pra-
cowali w skróconych normach czasu pracy, pracodawca
przekazał na piśmie dokument „Informacja o zmianie warun-
ków pracy” o następującej treści: „Na podstawie art. 29 § 3[3]
w związku z art. 29 § 3 pkt 1 i § 4 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 – Kodeks pracy informuję, że od dnia 2 lipca 2014 r. w
związku z art. 93 ust. 1 i art. 214 ustawy z  dnia 15 kwietnia
2011 r. o działalności leczniczej, zmianie ulegają warunki
Pana/Pani zatrudnienia w zakresie dobowej i tygodniowej
normy czasu pracy. Zatem począwszy od  dnia 2 lipca 2014 r.
obowiązujące Pana/Panią dobowa i tygodniowa norma cza-
su pracy wynoszą odpowiednio 7 godzin 35 minut na dobę i
przeciętnie 37 godzin 55 minut tygodniowo”. 

Na podstawie ewidencji czasu pracy stwierdzono, że wszy-
scy pracownicy, którzy dotychczas pracowali w skróconej

normie czasu pracy, tj. 5 godzin na dobę i 25 godzin w tygo-
dniu, od 2 lipca 2014 r. pracowali po 7 godzin 35 minut na
dobę i  37 godzin 55 minut w tygodniu. Dokonując zmiany
normy czasu pracy, nie uwzględniono jednak postanowień
ponadzakładowego układu zbiorowego pracy. Co prawda
przestał on obowiązywać od 1 stycznia 2010 r. w związku ze
zmianą organu prowadzącego (nowy organ prowadzący nie
staje się stroną układu), ale pracodawca dalej związany jest
jego postanowieniami. Przez rok od daty zmiany organu
prowadzącego pracodawca ma obowiązek stosować wszyst-
kie postanowienia układu, natomiast po upływie roku – czyli
w tym przypadku od 1 stycznia 2011 r. – pracodawca jest
zwolniony ze zobowiązań wynikających z układu, z wyjąt-
kiem obowiązków zaliczanych do indywidualnych umów o
pracę. Należy bowiem przypomnieć, że po upływie roku wy-
nikające z układu warunki pracy lub płacy stają się indywidu-
alnymi warunkami umowy o pracę i mogą być zmienione je-
dynie poprzez wypowiedzenie zmieniające. 

Na podstawie kontroli indywidualnych kart ewidencji cza-
su pracy pracowników za 2014 rok i 2015 do końca czerwca
stwierdzono, że wszyscy do 1 lipca 2014 r. pracowali po 5 go-
dzin dziennie i przeciętnie 25 godzin tygodniowo, natomiast
od 2 lipca 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. pracowali po 7 go-

dzin 35 minut na dobę i 37 godzin 55 minut w przeciętnie
pięciodniowym tygodniu pracy. 

Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika nor-
my czasu pracy stanowi pracę w godzinach nadliczbowych.
W związku tym inspektor uznał, że pracownicy w okresie od
2 lipca 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. pracowali w godzinach
nadliczbowych, za które pracodawca powinien zapłacić wy-
nagrodzenie wraz z dodatkami.

Liczenie butów na zlecenie

Ogólnopolska sieć sklepów obuwniczych, za-

miast płacić za nadgodziny pracownikom wyko-

nującym inwentaryzację, wolała zawierać z nimi

umowy zlecenia. Dzięki interwencji inspektora

wszystkie placówki sieci w całej Polsce zaprze-

stały takich praktyk.

Prowadzona przez inspektora OIP w Katowicach kontrola
w salonie obuwniczym wchodzącym w skład ogólnopolskiej
sieci wykazała, że w ramach przeprowadzanych w nim in-
wentaryzacji zawierane są z pracownikami umowy zlecenia
na udział w pracach tzw. komisji inwentaryzacyjnej. 

Inspektor pracy przesłuchał pracownice, a także przepro-
wadził szczegółową analizę dokumentacji wewnątrzzakła-
dowej. Zbadano m.in. zakres obowiązków poszczególnych
pracownic na danych stanowiskach pracy oraz treść instruk-
cji inwentaryzacyjnej. W ocenie kontrolującego charakter za-
trudnienia przy inwentaryzacji nosił znamiona stosunku pra-
cy, a powierzanie pracy w ramach umów cywilnoprawnych
miało na celu obejście przepisów dotyczących czasu pracy.
Jego zdaniem zawieranie umów cywilnoprawnych skutko-
wało unikaniem pracy w godzinach nadliczbowych, pracow-
nice nie miały zapewnionego odpoczynku dobowego oraz
nie otrzymywały wynagrodzenia i dodatków za faktycznie
przepracowane godziny. 

W wyniku kontroli inspektor pracy wystąpił o zaprzestanie
powierzania dodatkowej pracy w oparciu o umowy zlecenia
pracownikom salonów sprzedaży, gdyż charakter i sposób
świadczonej pracy spełnia warunki umowy o pracę zgodnie
z treścią art. 22 § 1 Kodeksu pracy.

Pracodawca odwołał się od tego wystąpienia, kwestionu-
jąc ustalenia inspektora co do okoliczności i charakteru prac
wykonywanych przez pracownice w ramach umów cywilno-
prawnych. Okręgowy inspektor pracy podtrzymał wystąpie-
nie inspektora pracy i uznał wniosek za w pełni zasadny.

Ostatecznie – jak wynika z udzielonej informacji o sposo-
bie wykonania wystąpienia – pracodawca dostosował się do
zaleceń inspektora pracy zawartych w wystąpieniu. Ponadto
od 1 listopada 2015 r. firma wprowadziła całkowity zakaz
pracy na umowy zlecenia podczas inwentaryzacji dla pra-
cowników wszystkich sieci. Dodatkowo kierownicy salonów
sprzedaży zostali zobowiązani, by godziny pracy wypraco-
wane przez pracowników podczas inwentaryzacji zostały
ujęte w ewidencji czasu pracy oraz rozliczone i zapłacone
według zasad wynikających z umowy o pracę. Zarząd sieci
zdecydował także, że w przyszłości pracownicy nie będą wy-

pracowywać nadgodzin z tytułu inwentaryzacji, a godziny te
muszą być ujmowane w ramach miesięcznego nominału
czasu pracy. 

Wykorzystani cudzoziemcy

Przedsiębiorca uznał, że skoro sprowadzeni z

zagranicy pracownicy więcej się szkolą, niż pra-

cują, to w związku z tym obniży im etaty i pro-

porcjonalnie zmniejszy wynagrodzenie.

Inspektorzy OIP w Bydgoszczy na prośbę miejscowego Po-
wiatowego Urzędu Pracy  w listopadzie 2015 r. dokonali we-
ryfikacji oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy obywate-
lom Ukrainy przez spółkę działającą w branży mięsnej. Cu-
dzoziemcy po przepracowaniu 1 miesiąca byli delegowani
do pracy na terenie Niemiec w ramach realizacji usług trans-
granicznych. Zagraniczni pracownicy podlegali ubezpiecze-
niu społecznemu w Polsce na podstawie poświadczonych
formularzy. 

Kontroli poddano wszystkich 12 nowo zatrudnionych w li-
stopadzie 2015 r. obywateli Ukrainy. Ustalono, że część z nich
świadczyła pracę na podstawie oświadczeń, pozostali zaś
mieli zezwolenia na pracę. 

Z analizy przedłożonej dokumentacji wynikało, że wszyscy
kontrolowani cudzoziemcy w dniu kontroli nielegalnie wy-
konywali pracę, a pracodawca nielegalne powierzał im pra-
cę, zatrudniając ich niezgodnie z warunkami wynikającymi 
z treści zezwoleń na pracę i oświadczeń o zamiarze powie-
rzenia pracy cudzoziemcom w zakresie wysokości wynagro-
dzenia za pracę. Z treści decyzji wojewody oraz oświadczeń
w PUP wynikało  zatrudnienie na pełen etat, z wynagrodze-
niem minimalnym, natomiast w okresie 1 miesiąca przed
datą delegowania na teren Niemiec 12 nowo zatrudnionych
obywateli Ukrainy zatrudniono na ¼ etatu, z wynagrodze-
niem proporcjonalnym w stosunku do ogólnej kwoty mini-
malnego wynagrodzenia. Przedstawiciel pracodawcy wyja-
śnił inspektorom pracy, iż obywatelom Ukrainy celowo obni-
żono wymiar czasu pracy, gdyż praktycznie przez ten mie-
siąc przed delegowaniem są oni przyuczani do pracy i nie
świadczą jej w wymiarze 8 godzin na dobę. 

Inspektor zakwestionował takie motywy i działanie praco-
dawcy oraz uznał, że naruszają one przepisy. Jednak z uwagi
na fakt, że umowy o pracę dotyczą listopada 2015 r. i pracow-
nicy nie otrzymali jeszcze wynagrodzenia za ten miesiąc wy-
dano wobec pracodawcy polecenie niezwłocznego sporzą-
dzenia i wydania 12 cudzoziemcom nowych umów o pracę
na pełen etat, z określonym wynagrodzeniem w wysokości
co najmniej 1750 zł.  Polecenie to zostało wykonane w czasie
kontroli. 
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Zanim inspektor pracy wyda zezwolenie na pracę dziecka,
musi dokonać weryfikacji formalno-prawnej oraz osobiście
ocenić rzeczywisty sposób i warunki wykonywania tej pracy.
Na łamach artykułu podzielę się własnymi doświadczeniami
inspektorskimi w tych sprawach, przywołując przykłady z
białostockiego OIP-u. Jeśli chodzi o wnioski o zezwolenie na
pracę dzieci na deskach Opery i Filharmonii Podlaskiej, trze-
ba podkreślić, że wszystkie dzieci posiadały zgody ustawo-
wych przedstawicieli na wykonywanie pracy, opinie poradni
psychologiczno-pedagogicznej dotyczące braku przeciw-
wskazań do wykonywania pracy, orzeczenia lekarza stwier-
dzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy oraz
opinie dyrektorów szkół, do których uczęszczają, dotyczące

możliwości wypełniania przez dzieci obowiązku szkolnego
w czasie wykonywania przez nie pracy. Ponadto dzieci posia-
dały zgody lekarzy na pracę na wysokości do 3 m oraz zgody
psychologów w tym zakresie. Organizator zapewnił osobę
odpowiedzialną za zachowanie i bezpieczeństwo dzieci
podczas realizacji poszczególnych widowisk.

Musical „Korczak”

Podczas kontroli widowiska stwierdzono, że zagrożeniem
dla dzieci jest upadek z wysokości z zapadni, które wykorzy-
stywane były w scenografii komory gazowej. Dzieci wchodzą
do jej wnętrza, po czym cała scenografia komory gazowej

przemieszcza się pod scenę. Wysokość opadania zapadni
pod scenę wynosiła ok. 4 m. Konstrukcja scenografii komory
gazowej zabezpieczała przed upadkiem z wysokości przeby-
wające na zapadni dzieci i innych aktorów z trzech stron:
bocznych i tylnej. Pomieszczenie akcji scenicznej od strony
widowni posiadało przestrzeń otwartą, krawędź zapadni 
z tej strony nie miała środków ochrony przed upadkiem 
z wysokości. W związku z tym inspektor pracy wydał decyzję,
w której zobowiązał organizatora widowiska do podjęcia
działań eliminujących zagrożenie. W ramach rozwiązań tech-
nicznych przygotowano konstrukcję unoszonej bariery, któ-
ra była zainstalowana przy krawędzi zapadni, od strony wi-
downi. W chwili opuszczenia zapadni na głębokość ok. 0,8 m
poniżej powierzchni sceny asekurujący dzieci aktorzy, znaj-
dujący się wewnątrz scenografii komory gazowej (w roli nie-
mieckich żołnierzy), unosili pełną barierę i mocowali ją 
w przygotowanych uchwytach, znajdujących się w ścianach
komory.  

Działania organizacyjne związane z zapewnieniem dzie-
ciom bezpieczeństwa polegały na usytuowaniu akcji sce-
nicznej dzieci przy ścianach pomieszczenia tak, by dzieci w
pozycji siedzącej, opierając się o ściany pomieszczenia, miały
zapewnioną maksymalną stabilność podczas opuszczania
zapadni. Ponadto podczas sceny odgrywanej w komorze ga-
zowej dzieciom towarzyszyły dwie dorosłe aktorki pilnujące
dzieci oraz dwóch aktorów w roli niemieckich żołnierzy, któ-
rzy przez cały czas przemieszczania się zapadni przebywali w
pobliżu ustawionej balustrady, dodatkowo pilnując, by dzie-
ci nie zbliżały się do niej. Zapadnia przemieszczała się do
podscenia, gdzie otwierane były drzwi, znajdujące się w tyl-
nej ścianie scenografii komory, przez które dzieci i pozostali
aktorzy opuszczali pomieszczenie. 

Podczas kontroli stwierdzono również, że krawędzi sceny
od strony widowni oraz krawędzi dojść na scenę od strony
przestrzeni orkiestrowej nie oznakowano w sposób wyraź-
nie wskazujący ich lokalizację. Na czas próby zastosowano
tymczasowe oznakowanie w formie słupków. Ostatecznie
krawędzie te oznakowano liniami oświetleniowymi. 

Nie wyposażono sceny w sygnalizację światłem pulsują-
cym, włączaną podczas ruchu zapadni scenicznych i orkie-
strowej. Po kontroli wykonano tego rodzaju instalację. 

W organizowanym przedstawieniu zaplanowano scenę z
użyciem pirotechniki teatralnej. Wytypowano zastosowanie
10 ładunków pirotechnicznych, sklasyfikowanych jako huk
sceniczny. Wyrób dostarczyła do opery firma zewnętrzna.
Podczas pierwszej próby scenicznej ładunki umieszczono na
skraju sceny, bezpośrednio przy orkiestronie, w którym prze-
bywali pracownicy orkiestry i chóru. Przymocowano je do
krawędzi sceny przy użyciu taśmy klejącej, co w ocenie in-
spektora pracy nie zabezpieczało przed przypadkowym
oderwaniem i niekontrolowanym ustawieniem kierunku za-

działania ładunku pirotechnicznego. Ponadto przewody
elektryczne łączące pulpity radiowe z ładunkami umieszczo-
no na części pionowej sceny i pod sceną w sposób niezabez-
pieczający przed przypadkowym uszkodzeniem lub prze-
mieszczeniem przez osoby będące w pobliżu. Przytwierdzo-
no je do powierzchni sceny taśmą klejącą w pobliżu orkie-
stronu. W związku ze stwierdzeniem realnego zagrożenia
zdrowia i życia pracowników, spowodowanego niewłaści-
wym umieszczeniem i nietrwałym umocowaniem ładun-
ków, wydano decyzję zakazującą użycia pirotechniki wido-
wiskowej. 

Podczas kontroli dostawca pirotechniki przedstawił inną
wersję jej użycia. Ładunki – łącznie 10 sztuk – rozmieszczono
symetrycznie wzdłuż kątownika aluminiowego, który ułożo-
no na powierzchni sceny w odległości około 0,5 m od jej kra-
wędzi. Przewody łączące poszczególne ładunki z pulpitami
radiowymi poprowadzono po powierzchni sceny w postaci
jednej wiązki. Do umocowania przewodów i kątownika wraz
z ładunkami zastosowano taśmę klejącą, powtarzając wcze-
śniejszy błąd. Urządzenie kontrolujące na czas próby gene-
ralnej umieszczono wraz z operatorem na widowni.

W trakcie próby spektaklu inspektor pracy stwierdził realne
zagrożenie przypadkowego zerwania ładunku z mocowania i
jego odpadnięcia od sceny. Do tego doszło słabe oświetlenie
miejsc lokalizacji ładunku, kolor instalacji pirotechnicznej,
umiejscowienie operatora pulpitu na widowni, w znacznej
odległości od ładunków. Nie zapewniono należytego nadzoru
i prawidłowej oceny stanu instalacji i położenia pirotechniki
widowiskowej podczas trwania przedstawienia.

Inspektor ustalił również, że niektóre ładunki pirotechniki
nie spełniają wymogu określonego przez dostawcę, tj. roze-
rwania się w miejscu ich mocowania, lecz unoszą się na pew-
ną wysokość, gdzie wytwarzają efekt cieplny i świetlny w wy-
niku bezdetonacyjnej samopodtrzymującej się reakcji che-
micznej. 

Dzieci na scenie teatru

Opera i Filharmonia Podlaska. Fot. wykonana z balonu, Bernard Banaszuk;
www.brokersballons.pl

W okresie od 2012 do 2015 roku do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku skiero-
wano 356 wniosków o zezwolenie na wykonywanie przez dzieci pracy w Operze i Filharmo-
nii Podlaskiej – Europejskim Centrum Sztuki w Białymstoku. Ze względu na szczególną
ochronę dzieci podczas wykonywania przez nie pracy nie jest możliwe wydawanie zezwo-
lenia wyłącznie na podstawie oświadczeń i dokumentacji widowiska, sporządzanych przez
jego organizatora. 

Dzieci opuszczają pomieszczenie scenografii komory
gazowej pod sceną (zdjęcie z próby). Fot. Michał Heller 
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spektora Pracy z dnia 7 maja 2004 r. w sprawie ustalenia
wzorów decyzji inspektora pracy w postępowaniu dotyczą-
cym wniosków podmiotów prowadzących działalność kul-
turalną, artystyczną, sportową lub reklamową o wydanie ze-
zwolenia na wykonywanie pracy lub innych zajęć zarobko-
wych przez dziecko do ukończenia przez nie 16. roku życia.

Inspektor pracy odmawia wydania zezwolenia, jeżeli wy-
konywanie pracy lub innych zajęć zarobkowych powoduje
zagrożenie życia, zdrowia i rozwoju psychofizycznego dziec-
ka lub zagraża wypełnianiu obowiązku szkolnego przez
dziecko. Odmowa wydania zezwolenia w odniesieniu do za-
grożenia rozwoju psychofizycznego dziecka lub wypełnie-
nia obowiązku szkolnego przez dziecko oparta jest na nega-
tywnej opinii odpowiednio poradni psychologiczno-peda-
gogicznej lub dyrektora szkoły, do której dziecko uczęszcza.
Natomiast zagrożenia życia i zdrowia w związku z warunka-
mi wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć za-
robkowych inspektor pracy ocenia samodzielnie. 

Na wniosek przedstawiciela ustawowego lub opiekuna
dziecka właściwy inspektor pracy cofa wydane zezwolenie.
Cofa wydane zezwolenie również z urzędu, jeżeli stwierdzi,
że warunki pracy dziecka nie odpowiadają warunkom okre-
ślonym w wydanym zezwoleniu.

Przy ocenie warunków wykonywania pracy lub innych za-
jęć zarobkowych przez dziecko na rzecz podmiotu prowa-
dzącego działalność kulturalną i artystyczną stosuje się mię-
dzy innymi rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 15 września 2010 r. w sprawie bezpie-
czeństwa i higieny pracy przy organizacji i realizacji wido-
wisk (Dz.U. z 2010 r. Nr 184, poz. 1240).

Dzieci do lat 16 mogą uczestniczyć w widowisku w charak-
terze wykonawców, jeżeli znajdują się pod opieką osób od-
powiedzialnych za ich zachowanie i bezpieczeństwo. 

Procedura oceny warunków pracy dzieci w teatrze obej-
muje:  

1. Złożenie wniosku przez organizatora widowiska o ze-
zwolenie na wykonywanie przez dziecko pracy lub innych
zajęć zarobkowych.

2. Kontrolę dokumentacji widowiska.
3. Kontrolę pierwszej próby.
4. Wydanie zezwolenia przez inspektora pracy.
Organizator widowiska składa wniosek, do którego dołą-

cza: pisemną zgodę przedstawiciela ustawowego lub opie-
kuna dziecka na wykonywanie przez dziecko pracy lub in-
nych zajęć zarobkowych; opinię poradni psychologiczno-
pedagogicznej dotyczącą braku przeciwwskazań do wyko-
nywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych;
orzeczenie lekarza stwierdzające brak przeciwwskazań do
wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobko-
wych; jeżeli dziecko podlega obowiązkowi szkolnemu – opi-
nię dyrektora szkoły, do której dziecko uczęszcza, dotyczącą
możliwości wypełniania przez dziecko tego obowiązku w
czasie wykonywania przez nie pracy lub innych zajęć zarob-
kowych.

Kontrola dokumentacji widowiska 

Realizacja widowiska musi być poprzedzona opracowa-
niem koncepcji inscenizacyjnej i projektu scenograficznego,
w sposób zgodny z przepisami bezpieczeństwa i higieny
pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego, o czym realizatorzy
widowiska muszą być pisemnie poinformowani. 

Koncepcja inscenizacyjna musi zawierać informacje, które
mogą mieć wpływ na stan bezpieczeństwa i higieny pracy
oraz bezpieczeństwa pożarowego, w szczególności: infor-
macje o podziale widowiska na akty i odsłony; przewidywa-
ny czas trwania aktów i odsłon oraz przerw; przewidywane
akcje sceniczne i ich usytuowanie; planowane wykorzysty-
wanie urządzeń technicznych sceny podczas akcji scenicz-
nych z udziałem wykonawców oraz zmiany dekoracji pod-
czas akcji scenicznych; przewidywane efekty specjalne, w
szczególności z użyciem ognia, materiałów pirotechnicz-
nych, laserów, lub inne efekty, które mogą spowodować po-
wstanie zagrożenia zdrowia lub życia wszystkich osób znaj-
dujących się na widowni, scenie, estradzie lub zapleczu sce-
ny lub estrady. Organizator widowiska wskazuje w koncepcji
inscenizacyjnej akcje sceniczne i ich usytuowanie oraz urzą-
dzenia techniczne sceny z udziałem dzieci. Na podstawie
koncepcji inscenizacyjnej inspektor pracy identyfikuje za-
grożenia podczas akcji scenicznych oraz zmian dekoracji, je-
śli dotyczą scen, w których biorą udział dzieci. 

Projekt scenograficzny dekoracji musi zawierać w szcze-
gólności: plany z wymiarami elementów dekoracyjnych i
oznaczeniem rejonów akcji scenicznych, z uwzględnieniem
podestów, schodów i pochylni oraz wejść, przejść i wyjść;
określenie rodzaju materiałów, z jakich mają być wykonane

Pracodawca nie posiadał instrukcji bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy, która określałaby szczegółowe warunki stoso-
wania materiału niebezpiecznego, ani instrukcji określającej
zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych. 

Wobec stwierdzonych przez inspektora pracy nieprawi-
dłowości w użytkowaniu materiałów pirotechnicznych orga-
nizator zrezygnował ze stosowania tego rodzaju efektów
podczas widowiska. 

Opera „Traviata”

W koncepcji inscenizacyjnej widowiska określono udział
dzieci w spektaklu podczas dwóch scen wyłącznie na pozio-
mie sceny. W trakcie prób potwierdzono założenia tego do-

kumentu. Dzieci przebywały w obrębie zainscenizowanej
plaży, w odległości ok. 2 m od krawędzi sceny. 

Musical „Skrzypek na dachu”

Podczas kontroli inspektora pracy dzieci wykonywały na
scenie układy taneczne. W ramach widowiska zorganizowa-
no scenę gry na skrzypcach przez dziecko siedzące na plat-
formie znajdującej się na wysokości 2,80 m. Podest, na któ-
rym znajdowało się dziecko, ograniczony był z trzech stron
konstrukcją stałą, natomiast od strony widowni znajdowała
się przestrzeń otwarta. Dziecko zostało wyposażone w śro-
dek ochrony indywidualnej, uniemożliwiający wyjście poza

powierzchnię podestu. Poza technicznymi rozwiązaniami
miało dodatkowo zapewnioną asekurację pracownika sceny
podczas przemieszczania się między sceną a platformą. 

Opera „Carmen” 

W trakcie czynności kontrolnych inspektora pracy podczas
próby stwierdzono, że dzieci przemieszczają się wyłącznie
na poziomie sceny w bezpiecznej odległości od jej krawędzi.
Krawędź sceny została oznakowana linią graniczną, wyzna-
czającą strefę zakazaną dla akcji scenicznych. O zakazie prze-
kraczania linii poinformowano dzieci. Dodatkowo w czasie
prób pracownicy obsługi technicznej sceny przyzwyczajali
dzieci do zachowania bezpiecznej odległości od krawędzi

sceny, stojąc przed aktorami w wyznaczonym miejscu i nie
przepuszczając ich w kierunku orkiestronu. 

Regulacje prawne

Wykonywanie pracy lub innych zajęć zarobkowych przez
dziecko do ukończenia przez nie 16. roku życia jest dozwo-
lone wyłącznie na rzecz podmiotu prowadzącego działal-
ność kulturalną, artystyczną, sportową lub reklamową i wy-
maga uprzedniej zgody przedstawiciela ustawowego lub
opiekuna tego dziecka, a także zezwolenia właściwego in-
spektora pracy. Zezwolenie to inspektor wydaje w formie
decyzji, zgodnie z zarządzeniem nr 12/2004 Głównego In-

Oznakowanie krawędzi sceny. 
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Zezwolenie powinno zawierać dane osobowe dziecka i
jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna, oznaczenie
organizatora widowiska zatrudniającego dziecko oraz okre-
ślenie rodzaju pracy lub innych zajęć zarobkowych, które
może wykonywać dziecko, a także określenie dopuszczalne-
go okresu wykonywania przez dziecko pracy lub innych za-
jęć zarobkowych oraz określenie dopuszczalnego dobowe-
go wymiaru czasu pracy lub innych zajęć zarobkowych.

Niebezpieczne akcje sceniczne 

Zapadnie – przebywanie wykonawcy na zapadni znajdują-
cej się w ruchu może mieć miejsce tylko wyjątkowo i pod wa-
runkiem, że będzie on znajdował się w bezpiecznej odległo-

ści od krawędzi zapadni, w pozycji gwarantującej zachowa-
nie równowagi oraz że zostanie uprzednio należycie poin-
struowany. Podczas ruchu zapadni wykonawcy lub inne oso-
by będące poza zapadnią nie mogą znajdować się w odle-
głości mniejszej niż 2 m od krawędzi zapadni. W miarę moż-
liwości należy zabezpieczyć krawędzie poruszającej się za-
padni za pomocą lin, zastawek lub innych elementów. Jeżeli

ze względów inscenizacyjnych zabezpieczenie krawędzi za-
padni nie jest możliwe, należy zachować wyjątkową ostroż-
ność, jednak szczególna ochrona dzieci zobowiązuje do nie-
stosowania tych wyjątków przewidzianych dla aktorów do-
rosłych. Możliwe jest dopuszczenie dzieci do przebywania
na zapadniach będących w ruchu wyłącznie przy zapewnio-
nych technicznych i organizacyjnych środkach bezpieczeń-
stwa, które eliminują w sposób skuteczny zagrożenia zwią-
zane z upadkiem z wysokości oraz zgnieceniem między ele-
mentami konstrukcyjnymi sceny.

Praca na wysokości: dekoracja, scena – schody, podesty,
pomosty, pochylnie i inne elementy dekoracji, na których
zgodnie z koncepcją inscenizacyjną mają znajdować się wy-
konawcy, o przewyższeniu w stosunku do podłogi sceny lub
innych bezpośrednio przyległych elementów dekoracji
większym niż 1,5 m, a poza obszarem akcji scenicznej więk-
szym niż 1 m, wyposaża się w bariery ochronne o wysokości
1,1 m. Wyjątkowo można dopuścić: brak wyposażenia w ba-
riery schodów, na których rozgrywane są akcje sceniczne, je-
żeli ich szerokość jest nie mniejsza niż 3 m, a wysokość nie
większa niż 3 m, pod warunkiem zapewnienia dobrego ich
oświetlenia oraz oznaczenia bocznych krawędzi linią o sze-
rokości 50 mm lub w inny dobrze widoczny sposób; jedno-
stronne wyposażenie w poręcze, zamocowane na ścianie
schodów przyściennych o wysokości do 3 m; brak zabezpie-
czenia barierami podestów, pomostów i elementów dekora-
cji, na których mają przebywać wykonawcy, o przewyższeniu
do 3 m, pod warunkiem że będzie zapewnione oświetlenie
gwarantujące dobrą widoczność krawędzi, która zostanie
dodatkowo oznaczona linią o szerokości co najmniej 50 mm
znajdującą się w odległości nie mniejszej niż 0,5 m od krawę-
dzi, w kolorze kontrastującym z tłem, oraz że akcja sceniczna
będzie odbywać się w odległości nie mniejszej niż 1 m od
krawędzi.

W przypadku udziału dzieci w realizacji widowiska wskaza-
ne wyjątki nie powinny mieć zastosowania. Jedynym wyjąt-
kiem jest akcja sceniczna z przodu sceny. Zastosowanie roz-
wiązań technicznych skutecznie zabezpieczających dzieci
przed upadkiem ze sceny nie jest możliwe ze względu na
ograniczenie taką konstrukcją widoczności sceny od strony
widowni. W związku z tym podczas kontroli zwraca się uwa-
gę na umiejscowienie akcji scenicznej z udziałem dzieci
względem krawędzi sceny. Krawędź sceny od strony widow-
ni musi być wyraźnie oznaczona, np. białą lub żółtą linią (li-
stwą) o szerokości nie mniejszej niż 50 mm lub linią lampek
(diod), w odległości od krawędzi nie mniejszej niż 200 mm.
Akcja sceniczna może odbywać się w odległości nie mniej-
szej niż 1 m od krawędzi sceny. 

st. inspektor – specjalista Maciej Starzyk
OIP Białystok

elementy dekoracji; opis sposobu montażu, ustawiania, mo-
cowania, zawieszania i zabezpieczania elementów dekora-
cyjnych oraz zmian dekoracji w trakcie widowiska; obliczenia
statyczne dla dekoracji o wysokości przekraczającej 4 m, nie-
typowych podestów schodów i pochylni oraz elementów
dekoracji, na które mają wchodzić ludzie. Inspektor pracy
identyfikuje zagrożenia związane z przewidzianą dekoracją,
jej ustawieniem względem ruchomych elementów sceny,
materiałami, z których są wykonane, montażem oraz stabil-
nością. Dodatkowo podczas tego etapu kontroli sprawdzane
są: regulamin sceny oraz instrukcje bezpieczeństwa i higieny
pracy dotyczące zadań wykonywanych przez pracowników
obsługi technicznej w związku z realizacją widowiska, jeśli
prace te wymagają wydania takich instrukcji. W tych doku-
mentach znajdują się zasady bezpieczeństwa dotyczące ob-
sługi mechanizmów sceny i oświetlenia, prac montażowych
i demontażowych stałej dekoracji oraz obsługi dekoracji ru-
chomej. 

Realizacja poszczególnych widowisk może charakteryzo-
wać się innymi zagrożeniami dla pracowników obsługi tech-
nicznej sceny oraz aktorów, ze względu na odmienną dekora-
cję oraz związane z nimi akcje sceniczne. Powołana przez or-
ganizatora widowiska komisja do oceny warunków bezpie-
czeństwa widowiska powinna ocenić te zagrożenia oraz zwe-
ryfikować istniejące instrukcje bhp, a w razie potrzeby opraco-
wać zasady bezpiecznej pracy w odniesieniu do zagrożeń nie-
uwzględnionych w dotychczasowych instrukcjach. W skład
komisji wchodzą: dyrektor techniczny lub kierownik technicz-
ny, który przewodniczy komisji, społeczny inspektor pracy lub
przedstawiciel pracowników, pracownicy służb bezpieczeń-
stwa i higieny pracy i bezpieczeństwa pożarowego albo oso-
by, którym powierzono wykonywanie zadań tych służb. W po-
siedzeniach komisji mają obowiązek uczestniczyć reżyser 
i scenograf widowiska lub ich asystenci.

Kontrola pierwszej próby z udziałem dzieci

Pierwsza próba z udziałem dzieci jest dopuszczalna po po-
zytywnej ocenie koncepcji inscenizacyjnej i projektu sceno-
graficznego oraz po dostarczeniu pracownikom obsługi
technicznej sceny wymaganych instrukcji bhp. Ta procedura
ma zapobiegać dopuszczeniu dzieci do udziału w próbach w
przypadku stwierdzenia zagrożeń i umożliwić organizatoro-
wi widowiska podjęcie działań w celu ich usunięcia. Organi-
zator widowiska uzyskuje w ten sposób wstępne, ustne ze-
zwolenie inspektora pracy na udział dzieci w pierwszej pró-
bie widowiska. 

Kontrola pierwszej próby z udziałem dzieci jest niezbędna
do ustalenia stanu faktycznego, umożliwiającego podjęcie
decyzji dotyczącej zezwolenia na pracę dzieci. Pierwsza pró-
ba widowiska stanowi już pracę dzieci, jednak bez kontroli

próby widowiska nie jest możliwe ustalenie stanu faktyczne-
go, które to działanie jest podstawą wydania zezwolenia. W
związku z tym mamy do czynienia ze szczególnym postępo-
waniem kontrolnym. Ze względu na szczególną ochronę
dzieci podczas wykonywania przez nie pracy nie jest możli-
we wydanie zezwolenia wyłącznie na podstawie oświadczeń
i dokumentacji widowiska sporządzanych przez jego organi-
zatora. Wobec tego, mimo braku ostatecznego zezwolenia
inspektora pracy, dzieci dopuszczane są do pierwszej próby. 

Kontrola pierwszej próby umożliwia zidentyfikowanie za-
grożeń, których nie ujawniono podczas analizy koncepcji in-
scenizacyjnej oraz projektu scenograficznego. Podczas tych
działań reżyser widowiska zobowiązany jest do niezwłocz-
nego wprowadzenia koniecznych zmian, które zapewnią

bezpieczeństwo dzieci podczas udziału w widowisku. Nie-
usunięcie stwierdzonych zagrożeń powinno skutkować spo-
rządzeniem decyzji w sprawie odmowy wydania zezwolenia
na wykonywanie pracy lub innych zajęć zarobkowych przez
dziecko. W przypadku pozytywnego wyniku kontroli sporzą-
dzana jest decyzja w sprawie wydania zezwolenia na wyko-
nywanie pracy lub innych zajęć zarobkowych przez dziecko.

Oznakowanie strefy niedostępnej 
dla akcji scenicznej przy krawędzi sceny 
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W okręgowych inspektoratach pracy

Podsumowanie programów
prewencyjnych i konkursów
Z udziałem pracodawców, przedstawicieli
lokalnych władz, organów kontroli, organi-
zacji pracodawców i związków zawodo-
wych, a także reprezentacji szkół i wyż-
szych uczelni, związków zawodowych,
służb bezpieczeństwa i higieny pracy odby-
wały się pod koniec ubiegłego roku uroczy-
ste spotkania, w trakcie których podsumo-
wano całoroczne dokonania prewencyjne
okręgowych inspektoratów pracy. Była to
także okazja do docenienia i uhonorowa-
nia laureatów konkursów Państwowej 
Inspekcji Pracy.

Zachodniopomorskie

Wręczenie nagród laureatom konkursów realizowanych w
szczecińskim OIP-ie w 2015 roku, które odbyło się 16 listopa-
da w Teatrze Lalek „Pleciuga”, poprzedzone było prezentacją

założeń programów prewencyjnych. Między innymi starszy
inspektor pracy Maciej Kwiatkowski przybliżył zagadnienia
związane z minimalnymi wymaganiami bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy przy użytkowaniu maszyn. Wśród pracodawców,
którzy uzyskali zaświadczenia potwierdzające przeprowa-
dzenie działań służących bezpieczeństwu pracy, byli Dura-
ble Sp. z o.o. (Przecław), Drobimex Sp. z o.o. (Szczecin), Borne
Furniture Sp. z o.o. (Barlinek). 

O programie „Zarządzanie bezpieczeństwem pracy” mówił
starszy inspektor pracy – specjalista Piotr Szymański, pod-
kreślając znaczenie wysiłku wkładanego przez pracodaw-
ców w poprawę warunków pracy. Spośród 10 pracodawców,
którzy z wynikiem pozytywnym zakończyli swój udział 
w programie w 2015 roku, znaleźli się Miejski Ośrodek Spor-
tu i Rekreacji w Kołobrzegu, P.P.U. Port Rybacki „Gryf” Sp. 
z o.o. w Szczecinie czy In-Tech Rusztowania Sp. z o.o. ze Świ-
dwina. Starszy inspektor pracy – specjalista Michał Kafarski
nakreślił ideę programu „Budowa. STOP wypadkom!”, który
w ub.r. na terenie działania OIP w Szczecinie pomyślnie
ukończyło 12 firm. Konkurs „Buduj bezpiecznie” zaprezento-
wał starszy inspektor pracy – specjalista Jacek Krzywonos.
W 2015 roku wyróżniono 5 przedsiębiorstw budowlanych
prowadzących 7 inwestycji.

O korzyściach z udziału w programie „Zdobądź dyplom
PIP” mówił nadinspektor pracy Krzysztof Berus. Dyplomy
potwierdzające podjęte działania otrzymało 11 zakładów, 
w tym Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Ko-
szalinie, Centrum Wspierania Rodziny „Dom pod Świerkiem”
w Białogardzie, Centrum Kultury w Połczynie-Zdroju. Z kolei
o wpływie społecznych inspektorów pracy na kształtowanie
pozytywnych relacji i bezpiecznego otoczenia w zakładach
mówił, zwracając się do nagrodzonych w konkursie „Najak-
tywniejszy społeczny inspektor pracy”, nadinspektor pracy
Janusz Ignaczak. 

O tym, że bezpieczeństwo powinno być priorytetem w
przedsiębiorstwach, mówił zastępca okręgowego inspekto-
ra pracy ds. nadzoru Waldemar Kozłowski, który przedsta-
wił główne założenia konkursu „Pracodawca – organizator
pracy bezpiecznej”. Spośród wielu firm województwa za-
chodniopomorskiego wyłoniono m.in. firmę Eltwin, później-
szego zwycięzcę etapu centralnego konkursu, zdobywcę
statuetki „Mecum Tutissimus Ibis”. 

Wielkopolska

Przekazanie 10 nagród i wyróżnień pracodawcom uczestni-
czącym w XXII edycji ogólnopolskiego konkursu „Pracodawca
– organizator pracy bezpiecznej”, 4 wyróżnień w konkursie
„Najaktywniejszy społeczny inspektor pracy”, 53 Dyplomów
PIP oraz 23 dyplomów pracodawcom uczestniczącym w pro-
gramie prewencyjnym Państwowej Inspekcji Pracy dla zakła-

dów usług leśnych – to najważniejsza część uroczystego pod-
sumowania działalności prewencyjnej Okręgowego Inspekto-
ratu Pracy w Poznaniu w 2015 r., które odbyło się 24 listopada
ub.r. w Sali Reprezentacyjnej Wielkopolskiej Izby Rzemieślni-
czej w Poznaniu. Podsumowania dokonała Stanisława Ziół-
kowska, okręgowy inspektor pracy. Zwróciła uwagę na zna-
czenie programów prewencyjnych PIP, których realizacja przy-
czynia się do poprawy kultury i bezpieczeństwa pracy. Jako
jedną z ważniejszych inicjatyw prewencyjnych wskazała Wiel-
kopolską Strategię Ograniczania Zagrożeń Zawodowych,
działającą przy okręgowym inspektorze pracy w Poznaniu, a
także Wielkopolską Radę ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budow-
nictwie oraz Wojewódzką Komisję ds. Bezpieczeństwa i Higie-
ny Pracy w Rolnictwie Indywidualnym.  

Laureatami tegorocznej edycji konkursu „Pracodawca – or-
ganizator pracy bezpiecznej”  na szczeblu regionalnym w po-
szczególnych kategoriach zostali: firma Domer Sierecki Spół-
ka Jawna z Pleszewa (do 50 osób), Etex Building Materials
Polska Sp. z o.o. z Widziszewa (od 51 do 250 osób) oraz Woje-
wódzkie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii
i Janusza Zeylandów z Poznania (powyżej 250 osób). 

Podlaskie

Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku 6 listopada
ub.r. nagrodził laureatów konkursów PIP „Pracodawca – or-
ganizator pracy bezpiecznej” i „Buduj bezpiecznie”.  W uro-
czystości uczestniczyli przedstawiciele władz administracyj-
nych i służb mundurowych, przedstawiciele organizacji pra-
codawców i związków zawodowych, organów nadzoru nad
warunkami pracy oraz rzemiosła. 

W XXII edycji konkursu „Pracodawca – organizator pracy
bezpiecznej” w poszczególnych kategoriach konkursowych
zwyciężyli:  PRIMATOR Henryk Kraszewski w Czyżewie – lau-
reat eliminacji centralnych (do 50 osób), PROMOTECH Sp. z
o.o. w Białymstoku (od 51 do 250 osób) oraz AC S.A. w Bia-
łymstoku (powyżej 250 osób).

W konkursie „Buduj bezpiecznie” wyróżniono 3 wykonaw-
ców robót budowlanych zapewniających bezpieczne stano-
wiska pracy w procesie realizacji obiektów budowlanych. Ka-
pituła konkursu I miejscem nagrodziła budowę obwodnicy
Szczuczyna i jej generalnego wykonawcę, firmę Polaqua 
Sp. z o.o. w Wólce Kozodawskiej.

Okręgowy inspektor pracy Marek Aleksiejuk uhonorował
Dyplomami PIP 20 podlaskich pracodawców, uczestników
programu „Zdobądź dyplom PIP”. Ponadto okręgowy inspek-
tor pracy wyróżnił dyplomami szkoły i nauczycieli, którzy re-
alizowali program edukacyjny „Kultura bezpieczeństwa” pro-
mujący wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych wiedzę o
zagrożeniach zawodowych w miejscu pracy oraz przysługu-
jących im prawach.

Lubuskie

Podsumowanie projektów prewencyjnych i promocyjnych
realizowanych w 2015 roku przez OIP w Zielonej Górze odby-
ło się 20 listopada ub.r. w zielonogórskiej „Palmiarni”. Uhono-

rowano laureatów konkursów „Buduj bezpiecznie”, „Najak-
tywniejszy społeczny inspektor pracy” i „Pracodawca – orga-
nizator pracy bezpiecznej”, gdzie w kategorii zakładów za-
trudniających od 51 do 250 osób pierwsze miejsce zajęła fir-
ma NORD Napędy Zakłady Produkcyjne z Nowej Soli, która
została również finalistą centralnego etapu konkursu i zdo-
bywcą statuetki „Mecum Tutissimus Ibis”. Przedsiębiorcy, któ-
rzy dbają o bezpieczne i higieniczne warunki pracy, otrzyma-
li również podczas uroczystości Dyplom PIP. Zaświadczenia
o ukończeniu programu prewencyjnego odebrali pracodaw-
cy i przedsiębiorcy uczestniczący w programach: „Budowa.
STOP wypadkom!”, „Zarządzanie BHP – prewencja wypadko-
wa”, „Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu w miej-
scu pracy” oraz w programie prewencyjnym w zakresie speł-
niania minimalnych wymagań BHP przez maszyny i urządze-
nia użytkowane w przetwórstwie przemysłowym.

Laureatów i gości powitał okręgowy inspektor pracy Fran-
ciszek Grześkowiak, opowiadając o każdym z podsumowy-
wanych projektów. Stanisław Iwan, przewodniczący Lubu-
skiej Komisji Ochrony Pracy, podziękował wszystkim za
udział i pogratulował laureatom. Następnie wręczono statu-
etki i dyplomy pracodawcom, przedsiębiorcom i społecz-
nym inspektorom pracy, którzy wykazali szczególną dbałość
o bezpieczeństwo i ochronę zdrowia pracowników. Roz-
strzygnięcia komisji konkursowych przedstawił zastępca
okręgowego inspektora pracy Zdzisław Klim.
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Rolnicy bardzo często wykonują prace
związane z pozyskiwaniem drewna. Nieste-
ty zwykle w sposób zagrażający ich zdro-
wiu, a nawet życiu. Rzadko stosują środki
ochrony indywidualnej. Aby utrwalić dobre
nawyki i zmniejszyć zagrożenia przy tego
typu pracach, pracownicy OIP w Olsztynie
zorganizowali dla uczniów ze szkoły rolni-
czej w Dobrocinie, przyszłych rolników, po-
kaz dobrych praktyk stosowanych przy
pracy pilarką łańcuchową oraz konkurs
wiedzy na temat bezpieczeństwa pracy 
w rolnictwie.

Pokaz i konkurs odbyły się jesienią ub.r. na terenie Zespołu
Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie, z któ-
rym pracownicy OIP współpracują od kilku lat. Prezentacje
prac przeprowadził doświadczony pilarz, właściciel zakładu
usług leśnych z Morąga. Wcześniej omówiono przepisy i za-
sady bezpieczeństwa pracy podczas pozyskiwania drewna.
Szczególną uwagę zwrócono na obowiązek stosowania nie-
zbędnych w pracy pilarza środków ochrony indywidualnej.
Prowadzący podkreślił, że pilarz nie może rozpocząć pracy
pilarką bez kompletnej ochrony głowy (hełm ochronny),
twarzy i oczu (przyłbice, gogle), słuchu (wkładki/nauszniki
przeciwhałasowe), rąk (rękawice ochronne), nóg (spodnie z
wkładką przeciwprzecięciową, buty z ochroną przed prze-
cięciem, wzmocnionymi noskami, podeszwą antypoślizgo-

wą) oraz bez kamizelki ostrzegawczej. Ponad 40 uczniów
mogło zobaczyć prawidłowe okrzesywanie i przerzynkę
ściętego drzewa oraz ocenić stan techniczny pilarki łańcu-
chowej i jej zabezpieczeń, w tym osłon (czy są sprawne, czy
znajdują się na właściwych miejscach). Oceniali napięcie i
naostrzenie łańcucha piły, sprawdzali, czy wychwytnik łań-
cucha nie ma widocznych pęknięć i czy działa hamulec piły. 

Po zakończeniu pokazu pracownicy OIP przeprowadzili
szkolenie i konkurs wiedzy z zakresu bezpieczeństwa pracy
w indywidualnych gospodarstwach rolnych. Młodzieży wy-

świetlono m.in. film pt. „Bezpieczna praca w gospodarstwie
rolnym” oraz przekazano odblaski i wydawnictwa PIP. W kon-
kursie uczestniczyło 26 uczniów, którzy odpowiadali na po-
nad 20 pytań z zakresu bezpieczeństwa przy pozyskiwaniu
drewna oraz bhp przy obsłudze maszyn i urządzeń użytko-
wanych w gospodarstwie. Po zaciętej rywalizacji wyłoniono
trzech laureatów: pierwsze miejsce zajął Piotr Bazylewicz,
na drugim miejscu uplasował się Adam Skop, a trzecią loka-
tę uzyskał  Janusz Szaramowski. Komisja konkursowa przy-
znała także trzy wyróżnienia. Laureaci otrzymali nagrody
rzeczowe – sprzęt elektroniczny, ufundowany przez OIP.

Jacek Żerański 
OIP Olsztyn 

Młody 
inspektor pracy
Wojciech Murański, uczeń Zespołu Szkół
Technicznych im. K. Gzowskiego w Opolu,
zajął pierwsze miejsce w organizowanym po
raz trzeci przez OIP w Opolu konkursie o ty-
tuł „Młodego inspektora pracy 2015”. W tej
edycji udział wzięło 17 uczniów reprezentu-
jących szkoły ponadgimnazjalne o profilu
budowlanym z całego województwa.  

Konkurs podzielono na dwa etapy. W pierwszej części uczniowie
mieli za zadanie znaleźć jak najwięcej nieprawidłowości na prezen-
towanych fotografiach. Zdjęcia przedstawiały autentyczne sytu-
acje, z którymi inspektorzy pracy OIP w Opolu stykają się podczas
kontroli na placach budów. Tu liczyły się wiedza, spostrzegawczość
i sprawność, ponieważ na odpowiedź uczniowie mieli zaledwie pół-
torej minuty. 

W drugiej części zmagań przyszedł czas na praktykę. Zadaniem
uczestników było dobranie środków ochrony indywidualnej do
dwóch wylosowanych rodzajów prac. Tu trzeba było wykazać się
znajomością specyfiki danych działań i znajomością środków
ochrony indywidualnej, a od ich ilości i ciężaru uginały się stoły kon-
kursowe. 

W komisji konkursu zasiedli przedstawiciele OIP w Opolu: prze-
wodniczący komisji starszy inspektor pracy – specjalista Artur Mar-
gazyn oraz młodszy inspektor pracy Edward Siwirski, a także
przedstawiciele jednostek, które współorganizowały konkurs:
Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Izby Rzemieśl-
niczej w Opolu i Kuratorium Oświaty. 

W tej edycji komisja postanowiła przyznać trzy nagrody oraz trzy
wyróżnienia dla uczniów, którzy nie zmieścili się na podium, ale
zdobyli dużą liczbę punktów. Wszyscy odebrali nagrody rzeczowe
oraz dyplomy z rąk Moniki Krawczyk, zastępcy okręgowego in-
spektora pracy w Opolu. 

Zwycięzca tegorocznej edycji Wojciech Murański jest uczniem 
IV klasy o profilu budowlanym Zespołu Szkół Technicznych im. 
K. Gzowskiego w Opolu. Jako zdobywca tytułu „Młodego inspekto-
ra pracy” wkrótce będzie towarzyszyć inspektorowi pracy OIP 
w Opolu podczas prawdziwych działań kontrolnych w terenie. 

Pomysłodawcy i organizatorzy konkursu liczą, że wszyscy jego
uczestnicy w dorosłym życiu i pracy zawodowej nie zapomną zdo-
bytej wiedzy na temat bhp w pracach budowlanych. 

specjalista Agnieszka Stefaniak
OIP Opole

Dobre praktyki 
przy pozyskiwaniu drewna
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W siedzibie Urzędu Dozoru Technicznego 
2 grudnia 2015 r. odbyła się konferencja
„Czynniki ryzyka psychospołecznego 
w miejscu pracy”, zorganizowana przez
Państwową Inspekcję Pracy. W jej trakcie
podsumowane zostały działania inspekcji
podejmowane w celu ograniczenia stresu
w miejscu pracy, a zaproszeni goście
przedstawili dobre praktyki i metody ogra-
niczania skutków zagrożeń psychofizycz-
nych pracowników.

Otwierający konferencję Zbigniew Kowalczyk, dyrektor
Departamentu Prewencji i Promocji GIP, podkreślał, że in-
spekcja pracy dostrzega problemy wynikające z zagrożeń
psychofizycznych, na jakie są narażeni pracownicy w miej-
scu pracy. Realizuje długofalowy program prewencyjny, któ-
rego celem jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom
stresu w miejscu pracy. Szczegóły przedstawiła Marta Bem,
radca w Departamencie Prewencji i Promocji GIP. Głównym
narzędziem informacyjnym dotyczącym kampanii jest stro-
na internetowa: www.streswpracy.pl, która w przyjazny spo-
sób pozwala pracodawcom i pracownikom zapoznać się 
z problematyką stresu w pracy i metodami jego zwalczania.
Zainteresowani dzięki ankiecie mogą szybko sprawdzić, 

w jakim stopniu są narażeni na stres w swoim miejscu pracy.
Strona jest na bieżąco aktualizowana i sukcesywnie pojawia-
ją się na niej interesujące materiały dotyczące ograniczania
negatywnych skutków zagrożeń psychospołecznych. 

W ramach kampanii pracodawcy mogą skorzystać z pro-
gramu, którego celem jest obniżenie poziomu stresu w ich
zakładach. Program składa się z kilku etapów. W pierwszym
dokonywana jest ocena stresogenności cech pracy w przed-
siębiorstwie. Po niej pracodawca otrzymuje raport zawiera-
jący analizę sytuacji w zakładzie oraz dobre praktyki mające
na celu poprawę psychospołecznych warunków pracy. Ko-
lejny etap polega na podjęciu działań prewencyjnych, m.in.
szkoleń dla załogi z zakresu radzenia sobie ze stresem czy
przeciwdziałania dyskryminacji i nierównemu traktowaniu.
Ostatnim etapem programu jest ponowna ocena stresogen-
ności cech pracy.

Uzupełnieniem działań PIP są liczne publikacje informacyj-
ne i poradnicze. Anna Kucharska z OIP w Lublinie zaprezen-
towała jedno z takich wydawnictw – „Zagrożenia psychospo-
łeczne. Poradnik dla pracodawców”. Z kolei Joanna Koncza-

Stres w pracy? 
Znajdź rozwiązanie

Ustalenie, czy dochodziło do mobbingu, jest 
w praktyce trudne. Skomplikowane zarówno dla in-
spektora pracy, jak i dla sądu, który musi o tym roz-
strzygnąć. Sprawę komplikuje fakt, że nadal wielu
pracowników niewiele wie o mobbingu – uważa 
dr n. med. Dorota Merecz-Kot, kierownik Zakładu
Psychologii Pracy w Instytucie Medycyny Pracy 
im. prof. Nofera.

Pojęcie mobbingu pojawiło się w naszym systemie kil-
ka lat temu. Wydaje się jednak, że nadal nie jest ono wła-
ściwie rozumiane i często różne negatywne zjawiska w
miejscu pracy są kwalifikowane jako mobbing. Czy Pani
również ma takie spostrzeżenie?

Świadomość zagrożeń psychospołecznych w pracy jest 
z roku na rok lepsza, nadal jednak pracownicy nie zawsze są
w stanie prawidłowo ocenić, czy trudna sytuacja w miejscu
pracy jest przejawem mobbingu. Ludzie najczęściej mylą
mobbing z egzekwowaniem przez przełożonych wysokich
standardów pracy. Jako mobbing odbierają więc nadmierne
w ich mniemaniu obciążenie pracą czy stosowanie przez
pracodawcę narzędzi motywujących, typu premia, nagroda
itp. Oczywiście w pewnych sytuacjach narzędzia wykorzy-
stywane przez menadżerów w celu osiągnięcia założonych
celów mogą prowadzić do mobbingu, jednak najczęściej nie
mają z nim wiele wspólnego. 

Do PIP trafiają sprawy osób, które czują się mobbingo-
wane. Najczęściej oczekują one szybkiej i skutecznej in-
terwencji inspektora oraz jednoznacznej oceny, że fak-
tycznie doszło do mobbingu. Czy inspektor pracy może
sprostać tym oczekiwaniom? Czy osoba z zewnątrz, któ-
ra na co dzień nie obserwuje życia firmy, może bez wąt-
pliwości stwierdzić, że był mobbing albo że go nie było?

Ustalenie, czy dochodziło do mobbingu, jest w praktyce
trudne. Jest to skomplikowane zarówno dla inspektora pra-
cy, jak i sądu, który musi o tym rozstrzygnąć. Trudność wyni-
ka nie tylko z braku narzędzi formalnych, ale częściej z sytu-
acji osób uwikłanych w mobbingowy proceder. Z jednej
strony świadkowie tych wydarzeń najczęściej są nadal za-
trudnieni i w obawie o swoje etaty nie będą wypowiadać się
na niekorzyść pracodawcy, z drugiej strony zarówno sąd, jak
i inspektor mają ograniczoną możliwość wysłuchania
wszystkich, którzy mogą coś wnieść do sprawy. Najczęściej
śladów nękania nie można wyszukać w dokumentacji firmy
czy aktach pracowniczych. Inspektor może przeprowadzić w
zakładzie pracy ankietę, która da obraz sytuacji, ale jej wynik

nin, psycholog i trener, przedstawiła inne wydawnictwo „Spo-
soby na stres. Poradnik dla pracownika”. Przy okazji zaprezen-
towała też kilka prostych sposobów na odstresowanie. 

W czasie konferencji eksperci przedstawili metody, dzięki
którym pracownicy mogą zadbać o swój stan psychofizycz-
ny. Tomasz Zalas, doradca szkoleniowy z Instytutu Psycho-
immunoliogii IPSI, omówił antystresową metodę 8xo, a Ewa
Nowak-Koprowicz, wicedyrektor Regionalnego Ośrodka
Debaty Międzynarodowej przy WSIiZ w Rzeszowie, podpo-
wiadała, jak pokonać stres w codziennym życiu.

Dr Dorota Merecz-Kot z Instytutu Medycyny Pracy im.
prof. Nofera przedstawiła negatywne skutki molestowania
seksualnego i mobbingu w miejscu pracy. Zofia Mockałło z
CIOP-PIB zaprezentowała wyniki swoich badań poświęco-
nych wpływowi przywództwa na dobrostan pracowników.
Wynika z nich, że działania przełożonych bezpośrednio prze-
kładają się na poziom stresu wśród podwładnych.

Cennym uzupełnieniem konferencji były praktyczne przy-
kłady działań antystresowych podejmowanych przez kon-
kretnych pracodawców. Swoje doświadczenia w tym zakre-
sie zaprezentował Grzegorz Strauch, dyrektor Departa-
mentu Kadr Urzędu Dozoru Technicznego i Krzysztof Olew-
nik, zastępca dyrektora ds. wynagrodzeń, świadczeń i relacji
pracowniczych w EDF Polska S.A.

Mobbing wciąż nieznany
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Orzecznictwo

Mobber 
stracił pracę
Wyniki ankiety PIP potwierdzające możli-
wość stosowania mobbingu przez mistrza
produkcji stanowiły podstawę uzasadnie-
nia decyzji o jego zwolnieniu. Sądy orzekły,
że nękający podwładnych nie zostanie
przywrócony do pracy.

Sądy pracy zajmowały się pozwem pracownika zwolnio-
nego za postawę wobec podwładnych. Zwolniony, zatrud-
niony na stanowisku mistrza produkcji, był zwierzchnikiem
około 50 pracowników. Wyraźnie dawał znać, że to on rządzi,
zaś podległe mu osoby są od wykonywania obowiązków. Po-
trafił zrobić zebranie, na którym tłumaczył, co ma być robio-
ne, po czym kończył je słowami: „a teraz wypier… do pracy”.

Ponadto z materiału dowodowego wynika,
że gdy pracownicy mieli zamiar wyjść do toale-
ty, musieli najpierw udać się do tzw. mistrzów-
ki i poprosić szefa o zezwolenie. Za jedną z pra-
cownic majster poszedł nawet do toalety, sta-
nął przed drzwiami i czekał, aż ona wyjdzie.
Gdy opuściła toaletę, powiedział do niej, że
przebywała w niej o 20 sekund za długo. Do-
datkowo w stosunku do pracownic często uży-
wał wulgarnych słów w wyraźnie seksualnym
kontekście.

Negatywne zachowania pracownika były
dostrzegane przez dyrekcję i związki zawodo-
we; świadczyć o tym może kontrola PIP spowo-
dowana wnioskiem pracodawcy. Inspektor pracy przepro-
wadził anonimową ankietę oraz przesłuchał pracowników.
Wśród 52 przeprowadzonych ankiet aż 25 stwierdzało istnie-
nie mobbingu. Inspektor pracy przesłuchał 8 pracowników
na okoliczność występowania zjawisk mobbingowych. 
Z przesłuchanych osób, wszystkie z wyjątkiem samego zain-
teresowanego, wskazały na niewłaściwe, uwłaczające god-
ności człowieka zachowania ich bezpośredniego przełożo-
nego, tj. majstra. Zatem w ocenie inspektora pracy wyniki
ankiety wykazały, iż zachowania przełożonego mogły nosić
znamiona mobbingu.

Dyrektor przedsiębiorstwa zapoznał majstra z wynikami
kontroli PIP i przeprowadził z nim rozmowę dyscyplinującą.
Przypomniał mu, że każdego pracownika należy traktować
w sposób godny i sprawiedliwy. Rozmowa dyscyplinująca
nie przyniosła jednak spodziewanych efektów i kilka tygodni
po jej odbyciu nękający podwładnych otrzymał oświadcze-
nie pracodawcy o rozwiązaniu z nim umowy o pracę za wy-
powiedzeniem. Uzasadnieniem zwolnienia było komuniko-
wanie się z podwładnymi pracownikami z użyciem agresji
słownej, okazywanie lekceważącej postawy oraz brak należ-
nego szacunku. Zwolniony nie zgodził się z tym i domagał
się m.in. przywrócenia do pracy.

Sąd Rejonowy w Goleniowie uznał powództwo za nieuza-
sadnione, gdyż doszedł do przekonania, że przyczyny zawar-
te w treści uzasadnienia umowy o pracę miały swoje odbicie
w rzeczywistości. Powód używał agresji słownej, lekceważył
podwładnych i okazywał im brak szacunku. Sąd dostrzegł, że
zwolniony z pracy, kierując ludźmi, musiał oczywiście dbać o
dyscyplinę pracy. Przepisy prawa pracy oferują zwierzchni-
kom służbowym szeroki wachlarz legalnych możliwości dys-
cyplinowania pracowników, począwszy od rozmów dyscy-
plinujących, przez kary porządkowe, aż po możliwość do-
prowadzenia do natychmiastowego zwolnienia pracownika.
Powód posługiwał się wulgaryzmami, zastraszaniem, ośmie-
szaniem i naruszaniem osobistej godności pracowników. Nie
są to oczywiście dozwolone metody postępowania z pod-

władnymi i nie tak należy pojmować utrzymy-
wanie dyscypliny w procesie pracy.

Mobber złożył apelację do Sądu Okręgowe-
go w Szczecinie, ten ją jednak oddalił. W ocenie
sądu, zebrany w sprawie materiał dowodowy
ponad wszelką wątpliwość potwierdził praw-
dziwość przyczyn wskazanych przez praco-
dawcę jako uzasadniających wypowiedzenie
umowy o pracę. W jego ocenie wypowiedzenie
uzasadniać może zarówno jednorazowe zda-
rzenie, ważące negatywnie na ocenie rzetelno-
ści i sumienności pracownika oraz właściwego
wykonywania przez niego obowiązków, jak i
wielokrotnie powtarzane naganne „drobne”

zachowania, które u obciążonego ryzykiem pracodawcy po-
wodują utratę zaufania do pracownika. Pracodawca może
zasadnie wypowiedzieć umowę o pracę w ramach realizacji
zasady doboru pracowników w sposób zapewniający naj-
lepsze wykonywanie realizowanych zadań (wyrok Sądu Naj-
wyższego z dnia 2 października 1996 r., sygn. akt I PRN 69/96,
OSNAPiUS 1997/10, poz. 163).

Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 30 paździer-
nika 2015 r., sygn. akt VI Pa 97/15.

główny specjalista Tomasz Zalewski
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może jedynie uprawdopodobnić skargę, nie pozwala jednak
na jednoznaczną odpowiedź na pytanie, czy faktycznie do-
chodziło do mobbingu w stosunku do konkretnej osoby. Nie
ma więc złotego rozwiązania. Co więcej, zgodnie z przepisa-
mi Kodeksu pracy odpowiedzialność za mobbing ponosi
pracodawca, nie można zatem skarżyć się na działania kon-
kretnego sprawcy, a występowanie przeciwko pracodawcy,
który nie jest fizycznym sprawcą mobbingu, generuje pro-
blemy, o których mówiłam wcześniej.

Wspomniała Pani właśnie, że to pracodawca ma obo-
wiązek przeciwdziałania mobbingowi i podejmowania
działań, by to zjawisko nie występowało w jego zakła-
dzie. Jak pracodawcy podchodzą to realizacji tego zada-
nia narzuconego przez prawo?

Z tym jest oczywiście różnie. Są firmy, które ograniczają się
jedynie do papierowych rozwiązań – sporządzenia pewnej

procedury antymobbingowej i zapoznania z nią załogi. For-
malnie jest więc wszystko zgodnie z prawem i kontrola in-
spektora pracy nie wykazuje nieprawidłowości. 

Jest jednak coraz więcej przedsiębiorstw, które poważnie
dbają o poprawne relacje między pracownikami, m.in. po-
przez faktyczne działania, które mają skutecznie ograniczyć
ryzyko wystąpienia mobbingu. Nawet jeśli dojdzie u nich do
mobbingu, to ofiara może liczyć na realną pomoc i wsparcie,
a w stosunku do osoby nękającej zostaną wyciągnięte kon-
sekwencje. Niestety takich firm, które z całą powagą prowa-
dzą politykę antymobbingową, jest zdecydowanie zbyt
mało. 

Może byłoby ich więcej, gdyby pracodawcy wiedzieli,
że uwolnienie firmy od mobbingu przynosi korzyści. Co
zyska zakład, w którym nie ma miejsca na mobbing?

Firma walcząca z mobbingiem zapewnia sobie lojalność
pracowników, których trudno namówić do zdrady, np. ta-

jemnic przedsiębiorstwa, czy innych działań mogących nara-
zić je na szkodę. Pracownicy są bardziej wydajni, kreatywni.
Osoby mobbingowane i świadkowie ich dramatu nie kon-
centrują się w pełni na pracy, tylko na unikaniu działań mob-
bera albo na ich obserwowaniu i analizowaniu. Oczywiście
dobra atmosfera w pracy przekłada się na jej jakość. Potwier-
dziły to badania prowadzone m.in. w branży gastronomicz-
nej. Wynika z nich, że walory smakowe posiłków w lokalach,
w których nie było mobbingu i złych relacji między pracow-
nikami, była lepsza niż w tych, które tolerowały to negatyw-
ne zjawisko. 

A może zakładowa polityka antymobbingowa jest dro-
ga? Co można zrobić, by bez nadzwyczajnych rozwiązań
poprawić relacje międzyludzkie w zakładzie?

Ludzie musza być świadomi tego, czym jest mobbing, ja-
kie są jego przejawy i skutki. W tym zakresie warto zrobić
szkolenia dla pracowników i kadry kierowniczej. Przede
wszystkim załoga musi mieć wyraźny sygnał od właściciela
firmy, że mobbing nie będzie tolerowany i że w stosunku do
sprawców będą wyciągane konsekwencje. Najczęściej nie
trzeba wykładać dużych pieniędzy, by wyeliminować zagro-
żenia psychofizyczne w miejscu pracy. Liczy się zaangażowa-
nie, dobra wola i nieprzymykanie oka na drobne przejawy
niewłaściwego traktowania (nie pokrzykuje się na pracowni-
ków, wszystkich darzy się uwagą, dba się o to, by przepływ
informacji był dobry, by nikt nie czuł się pominięty).

A jak pracodawca może sam się przekonać, że może
dochodzić do mobbingu? Czy są jakieś sygnały, które
ostrzegają o chorych relacjach w zespole?

Najpoważniejszym sygnałem jest chęć ucieczki z zespołu
czy zakładu pracy. Duża rotacja czy rezygnacja z pracy po-
winny dawać do myślenia. Liczne absencje chorobowe to też
sygnał ostrzegawczy. Czujność kadry menadżerskiej powin-
ny wzmóc też takie sygnały, jak zgłaszane konflikty interper-
sonalne, prośby o przeniesienie czy o to, by nie pracować
wspólnie z Iksem czy Igrekiem.

A dla pracownika, jakie są sygnały ostrzegawcze mó-
wiące „uważaj, jesteś mobbingowany”?

Z mobbingiem może mieć do czynienia osoba, która ma
wrażenie, że jest niesprawiedliwie, odmiennie traktowana
przez przełożonych i dostaje na ten temat informację od ko-
legów. Innym przejawem mobbingu może być izolacja pra-
cownika. Ludzie odsuwają się od niego, traktują jak zakażo-
nego, zasłaniają się ważnymi sprawami, gdy wchodzi, milkną
rozmowy. Oczywiście te sygnały muszą się powtarzać przez
pewien czas.

Rozmawiał Tomasz Zalewski
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Natychmiast zawiadomił znajdują-
cych się w pobliżu pracowników huty,
a oni zawiadomili przełożonych i pra-
codawcę. Sam doznał wstrząsu psy-
chicznego i wymagał udzielenia mu
pomocy lekarskiej. 

Przyczyny wypadku

Z analizy planów BIOZ wynikało, że
nie dopełniono wszystkich ustaleń –
strefa pracy suwnicy nie została wy-
dzielona i oznakowana znakami bez-
pieczeństwa. Tablica ostrzegawcza na
podporze toru suwnicy była zardze-
wiała i nieczytelna, co stanowiło nie-
dopełnienie wymagania określonego
w § 13 pkt 2 rozporządzenia Ministra
Gospodarki z dnia 14 lipca 2010 r. w
sprawie bhp w hutnictwie żelaza i stali
(Dz.U. z 2010 r. Nr 142, poz. 951). Naru-
szono wymaganie, że wykonawca do-
puszcza do prac tylko pracowników
posiadających ważne badania lekar-
skie, aktualne szkolenia i wymagane
przez prawo kwalifikacje. Nie okazano
dokumentów potwierdzających po-
siadanie przez poszkodowanego kwa-
lifikacji zawodowych, tj. co najmniej
zaświadczenia o ukończeniu szkole-
nia, o którym mowa w § 28 rozporzą-
dzenia Ministra Gospodarki z dnia 27
kwietnia 2000 r. w sprawie bezpie-
czeństwa i higieny pracy przy pracach
spawalniczych (Dz.U. z 2000 r. Nr 40,
poz. 470). Od pracodawcy, na którego
terenie poszkodowany wykonywał
prace, tj. od huty, uzyskano kartę – in-
struktaż stanowiskowy na stanowisku
przepalacza, udzielony 1 grudnia
2014 r. (na 5 miesięcy przed formal-
nym objęciem poszkodowanego
ubezpieczeniem społecznym i zawar-
ciem umowy o pracę)  przez kierowni-
ka oddziału przygotowania wsadu. W
czasie przesłuchania operator suwni-
cy zeznał, że poszkodowany faktycz-
nie pracował na terenie składowiska
złomu od połowy grudnia 2014 r. Po-
szkodowany nie został poddany bada-

niu lekarskiemu do celów profilaktyki
zawodowej. Nie ustalano odrębnymi
umowami pomiędzy hutą a rzeczywi-
stym wykonawcą robót firmą V. po-
działu obowiązków wynikających 
z art. 208 Kodeksu pracy.

Bezpośrednią przyczyną wypadku
było uderzenie poszkodowanego
przez spadający z wysokości skrzep, w
wyniku wejścia poszkodowanego do
strefy niebezpiecznej pod pracującą
suwnicę z chwytnikiem elektromagne-
tycznym, czym naruszył § 13 pkt 2 roz-
porządzenia Ministra Gospodarki w
sprawie bhp w hutnictwie żelaza i stali,
jednoznacznie zabraniający przebywa-
nia osób w strefach pracy suwnicy w
przypadku unoszenia ładunków
chwytnikiem elektromagnetycznym.
Nastąpiło to m.in. przez brak stałego
nadzoru osoby odpowiedzialnej za
bezpieczeństwo pracowników, tj. pra-
codawcy i właściciela firmy V., który w
momencie wypadku przebywał 300
km od miejsca zdarzenia. Ponadto stre-
fa pracy suwnicy nie została wydzielo-
na i oznakowana znakami bezpieczeń-
stwa informującymi o występujących
zagrożeniach. Zabrakło właściwego
przeszkolenia z zakresu bhp i zapozna-
nia poszkodowanego z zagrożeniami
przy pracy, w tym na podstawie oceny
ryzyka zawodowego na zajmowanym
stanowisku. Jako przyczyny techniczne
należy wskazać niewłaściwy sposób
transportu tzw. obrączek. Skrzep, który
uderzył w poszkodowanego, był uno-
szony przy użyciu chwytnika elektro-
magnetycznego wykorzystującego siłę
pola magnetycznego, przyciągającą
materiały ferromagnetyczne np. złom.
Siła udźwigu takiego chwytnika jest
uzależniona od grubości i kształtu pod-
noszonych elementów, wielkości
szczeliny powietrznej pomiędzy płasz-
czyzną tarczy chwytnika a unoszonym
elementem (parametr związany z chro-
powatością i wielkością płaszczyzny
przylegania elementu do tarczy chwyt-
nika) oraz przenikalnością magnetycz-

ną związaną ze składem chemicznym
podnoszonych elementów. Podnoszo-
ny skrzep miał nieregularny kształt o
dużej krzywiźnie i chropowatości po-
wierzchni, co obniżało efektywną wiel-
kość powierzchni przylegania do tar-
czy chwytnika i zwiększało średnią
wielkości szczeliny powietrznej. Poza
tym w składzie skrzepu znajdowały się
zanieczyszczenia obniżające przenikal-
ność magnetyczną. Te cechy skrzepu
obniżały wielkość siły udźwigu chwyt-
nika. Biorąc pod uwagę, że rozładunek
odbywał się w skrajni wagonu znajdu-
jącej się około 2 m od krawędzi obrysu
strefy pracy suwnicy, istniało ryzyko
upadku „obrączki” poza strefę niebez-
pieczną, co naruszało § 7 ust. 1 rozpo-
rządzenia Ministra Gospodarki z dnia
30 października 2002 r. w sprawie mini-
malnych wymagań dotyczących bhp w
zakresie użytkowania maszyn przez
pracowników podczas pracy (Dz.U. z
2002 r. Nr 191, poz. 1596), stanowiące-
go, że maszyny i oprzyrządowanie
przeznaczone do podnoszenia ładun-
ków dobiera się z uwzględnieniem
wielkości ładunków, jakie będą nimi
przenoszone, miejsc uchwytu, sposo-
bu i miejsca umieszczenia ładunku,
sprzętu do mocowania oraz warunków
atmosferycznych, w jakich mogą być
przemieszczane.

Dopełnieniem skali naruszeń prawa
pracy było ujawnienie, że z poszkodo-
wanym nie zawarto umowy o pracę na
piśmie. W trakcie kontroli okazano druk
ZUS ZUA potwierdzający zgłoszenie
poszkodowanego do ubezpieczenia
społecznego z dniem 4 maja 2015 r., a z
raportu nadania zgłoszenia wynika, że
dokonano tego w dniu wypadku o go-
dzinie 13.45, czyli już po zgonie pra-
cownika. Wobec pracodawcy został
skierowany wniosek o ukaranie. Rów-
nolegle w sprawie toczy się postępo-
wanie prokuratury w celu ustalenia,
czy nie doszło do przestępstwa okre-
ślonego w art. 220 Kodeksu karnego. 

nadinspektor Maciej Ujma
OIP Katowice

Dokończenie ze strony 36.

Dekapitacja na składowisku złomu



Do wypadku doszło na terenie składowi-
ska złomu w hucie na południu Polski, w
maju ub.r. Prace związane z przepalaniem
złomu, przy których zdarzył się wypadek,
huta zleciła spółce G. W pisemnej umowie
ustalono, że wykonawca przy tej usłudze
zatrudni wskazanego podwykonawcę – fir-
mę V., zajmującą się skupem i sprzedażą
metali kolorowych. Umowa obejmowała
usługę palenia złomu niewsadowego po-
wstałego w procesach ciągłego odlewania
stali na złom wsadowy. Zakres prac obej-
mował przepalenie odpadu technologicz-
nego na złom o wymiarach umożliwiają-
cych jego dalszy przerób, tj. przetopienie.
Złom dostarczano wagonami na specjalnie
wyznaczone pole na składowisku, a wyko-
nawca samodzielnie miał rozładować złom
niewsadowy i po przepaleniu załadować
go na wagony oraz dostarczyć do stalowni.
Okresowo też wykonawca miał wykonać
załadunek na wagony powstałej zendry
oraz obtopów po paleniu. Dalsze przekaza-
nie realizacji opisanych prac podwykonaw-
cy firmie V. nastąpiło na podstawie umowy
pomiędzy nią a spółką G. Zgodnie z wyma-
ganiami huty zostały opracowane plany
BIOZ (choć zakres prac nie dotyczył prac
budowlanych) zarówno przez spółkę G., jak
i firmę V., czyli faktycznego wykonawcę zle-
cenia. Oba plany miały jednakową treść i
określono w nich, że osobami odpowie-
dzialnymi za bezpieczeństwo prowadzo-
nych robót i jednocześnie ich koordynato-
rami oraz sprawującymi bezpośredni nad-
zór nad podległymi pracownikami będą:
właściciel firmy V. (pracodawca poszkodo-
wanego) oraz specjalista ds. bhp – pracow-
nik spółki G. Do zadań tych osób należała
m.in. stała kontrola podległych pracowni-
ków co do prawidłowości wykonywania
poszczególnych prac (ze szczególnym
uwzględnieniem zagadnień bhp). Ponadto
w dokumentach znajdował się zapis, że
osoby zobowiązują się do ścisłego prze-
strzegania ustaleń planów BIOZ i oświad-
czają, że ponoszą wszelką odpowiedzial-
ność za skutki wynikłe z prowadzenia robót

wbrew postanowieniom. Zaznaczono rów-
nież, że wykonawca ponosi pełną odpo-
wiedzialność za bezpieczeństwo wszyst-
kich pracowników znajdujących się we-
wnątrz wydzielonych i oznaczonych tere-
nów prac.

Huta udostępniła pracodawcy (firmie V.)
suwnicę o udźwigu 20 Mg, która posiadała
decyzję UDT zezwalającą na jej eksploata-
cję. W dniu wypadku suwnicę obsługiwał
pracownik pracodawcy, z wymaganymi do
tego kwalifikacjami. Do suwnicy podcze-
piony był chwytnik (chwytak) elektroma-
gnetyczny służący do podnoszenia mate-
riałów ferromagnetycznych. W dniu wy-
padku praca na złomowisku była wykony-
wana wyłącznie przez operatora suwnicy
oraz poszkodowanego i – wbrew ustale-
niom – nie była nadzorowana przez praco-
dawcę. Około 9.30 poszkodowany zakoń-
czył przepalanie części rozładowanego
uprzednio złomu w strefie pod suwnicą 
i udał się do budynku poza składowiskiem,
aby zjeść śniadanie. 

Operator suwnicy chciał wykorzystać tę
okoliczność i rozładować dwa wagony ze
skrzepami z kadzi, mającymi kształt obrą-
czek oraz sierpów o średnicach około 2,5 m,
aby przygotować je do przepalania na zie-
mi. Przebywający w kabinie suwnicy opera-
tor był przekonany, że poszkodowany nie
znajduje się w strefie niebezpiecznej pod
pracującą suwnicą. Uniósł jeden ze skrze-
pów o kształcie sierpa, jednak po przywar-
ciu do chwytnika jednego z końców, gdy
drugi wolny koniec znalazł się na wysoko-
ści około 0,5 m nad powierzchnią ładunko-
wą wagonu, skrzep oderwał się od chwyt-
nika. Spadając, uderzył w wagon i ruchem
koszącym spadł na ziemię. Operator chciał
się upewnić, czy skrzep nie spadł pod koła
wagonu i ich nie zablokował, zszedł z suw-
nicy i wówczas zobaczył poszkodowanego
ugodzonego piłowatą krawędzią skrzepu
w szyję, w wyniku czego nastąpiła dekapi-
tacja. 

Dekapitacja na składowisku złomu
Opisany wypadek nale-
ży do najbardziej maka-
brycznych, jakie widzia-
łem podczas pracy w in-
spekcji. Gdy przybyłem
na miejsce zdarzenia,
zwłoki poszkodowane-
go znajdowały się tam 
i byłem świadkiem ich
wydobycia spod skrze-
pu hutniczego, który do-
słownie obciął głowę
poszkodowanemu. Takie
wypadki się zdarzają,
ale tym razem praco-
dawca złamał praktycz-
nie wszystkie przepisy
bezpieczeństwa pracy i
legalności zatrudnienia.

Dokończenie na stronie 34.


