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Naprawienie pracownikowi szkody wyrządzonej
przestępstwem
Skutkiem popełnienia przez pracodawcę lub reprezentującą
go osobę przestępstwa bezpośrednio dotyczącego pracow-
nika może być powstanie szkody. W przypadku niektórych
przestępstw szkody ponoszone przez pracowników są
znaczne, istotne jest, by obowiązujące prawo dawało możli-
wości szybkiego dochodzenia roszczeń majątkowych. 
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W SEJMIE RP

O zagrożeniach w budownictwie
Eliminowanie zagrożeń wypadkowych w budownictwie było tematem obrad Rady
Ochrony Pracy 13 listopada 2015 r. w siedzibie Sejmu. Działania Państwowej Inspekcji
Pracy w tym zakresie przedstawił dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli Główne-
go Inspektoratu Pracy Krzysztof Kowalik.

Stwierdził, że mają one charakter długofalowych i stałych
zadań kontrolno-prewencyjnych. Z danych PIP wynika, że
corocznie w grupie poszkodowanych na terenie budowy
zwiększa się udział osób świadczących pracę na innej pod-
stawie niż stosunek pracy. Zmiany w strukturze form za-
trudniania w budownictwie skutkują u nowo przyjmowa-
nych do pracy niskim poziomem wiedzy o bhp i ogólnej
świadomości zagrożeń występujących podczas wykony-
wania robót budowlanych. Ma to odbicie w statystykach
wypadkowości.

Szczególnie duże ryzyko utraty życia lub zdrowia wystę-
puje przy pracach związanych z użytkowaniem rusztowań
i na wysokości. Rośnie corocznie liczba krótkich kontroli na
budowach, na których stwierdzono bezpośrednie zagroże-
nia życia lub zdrowia osób pracujących. Są one powtarzane
na kolejnych kondygnacjach lub kolejnych odcinkach ro-
bót liniowych aż do wyeliminowania tego rodzaju stanów.

Krzysztof Kowalik podkreślił wysoką skuteczność takich
działań. W ciągu trzech kwartałów br. wydaniem decyzji w
trybie natychmiastowej wykonalności oraz postępowa-

niem mandatowym zakończyło się ponad 70% krótkich
kontroli interwencyjnych i 15% kontroli sprawdzających.
Oznacza to, że w zdecydowanej większości pierwsze kon-
trole odniosły oczekiwany skutek. Stwierdzane ponownie
w czasie kolejnych kontroli rażące naruszenia przepisów
bhp skutkowały sankcjami karnymi oraz wnioskowaniem
do ZUS o podwyższenie składki ubezpieczenia wypadko-
wego o 100%.

Dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli GIP mówił
również o pozakontrolnych działaniach PIP w sektorze bu-
dowlanym, które szerzej scharakteryzował Zbigniew Ko-
walczyk, dyrektor Departamentu Prewencji i Promocji GIP. 

W dyskusji członkowie Rady Ochrony Pracy wysoko oce-
nili informację Państwowej Inspekcji Pracy. Zwrócili uwagę
na konieczność poprawy edukacji pracowników budowla-
nych w zakresie bhp.

W posiedzeniu, któremu przewodniczyła poseł Izabela
Katarzyna Mrzygłocka, wzięła udział Małgorzata Hof-
man, zastępca głównego inspektora pracy.
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Spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia, 
wypełnionych wzajemną życzliwością oraz ciepłem rodziny i najbliższych, 

a także zdrowia i wszelkiej pomyślności w 2016 roku 
życzy Iwona Hickiewicz, główny inspektor pracy
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Wiadomości
nie tylko z kraju

Posiedzenie SLIC
„Rekrutacja i szkolenie inspektorów pracy: Inicjatywa działań na szczeblu
Unii Europejskiej” to temat konferencji zorganizowanej podczas 69. Posie-
dzenia Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC), które odbyło się w
dniach 12 i 13 listopada br. w Luksemburgu. W obradach wzięła udział de-
legacja PIP: Marian Szyszko, okręgowy inspektor pracy w Szczecinie oraz
Robert Jaworski, główny specjalista w Sekcji Współpracy z Zagranicą GIP.
Omawiano możliwość ustalenia jednolitych wymogów szkoleniowych dla
kadr inspektorskich na szczeblu unijnym oraz realizację wspólnych inicja-
tyw doskonalących kompetencje inspektorów w jednym z ośrodków szko-
lenia, którymi dysponują inspekcje pracy Polski, Francji, Hiszpanii i Rumu-
nii. Marian Szyszko zaprezentował podejście PIP do rekrutacji kadr inspek-
cyjnych w Polsce, a przy stoisku wystawienniczym Ośrodka Szkolenia PIP
we Wrocławiu zainteresowani mogli uzyskać szczegółowe informacje i ma-
teriały o jego działalności dydaktycznej. Podczas obrad plenarnych podsu-
mowano dotychczasowe i uzgodniono nowe działania. Omówiono stan

przygotowań do realizacji przyszłorocznej Kampanii SLIC dotyczącej zdro-
wia i bezpieczeństwa pracowników agencji pracy tymczasowej. Polskim
akcentem było przyjęcie „Przewodnika dla inspektorów pracy w zakresie
wspierania kultury BHP w małych przedsiębiorstwach”, opracowanego
przez grupę roboczą SLIC pod przewodnictwem Michała Wyszkowskie-
go, starszego inspektora pracy – specjalisty w OIP w Poznaniu.

O mobbingu
W siedzibie Naczelnego Sądu Administracyjne-
go w Warszawie 3 listopada br. odbyła się konfe-
rencja Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iusti-
tia” poświęcona mobbingowi, dyskryminacji i
wypaleniu zawodowemu. Zgromadziła wybit-
nych prawników, na czele z prof. Ewą Łętowską
i sędzią Sądu Najwyższego Marią Teresą Ro-
mer. W spotkaniu wzięła udział Iwona Hic-
kiewcz, główny inspektor pracy. Działania Pań-
stwowej Inspekcji Pracy w zakresie zwalczania 
i przeciwdziałania mobbingowi przedstawiła
Anna Jaworska, główny specjalista w Departa-
mencie Prawnym GIP. Ze względu na specyfikę
naruszeń rola inspekcji pracy jest znacznie ogra-
niczona, a organem właściwym do oceny zjawi-
ska jest sąd. W sprawach tych nie jest możliwe
stosowanie przez inspektorów pracy sankcji
przewidzianych w przepisach o wykroczeniach
przeciwko prawom pracowników, nie przewi-
dziano także możliwości wydawania decyzji ad-
ministracyjnych. Jedyny środek prawny, jaki in-
spektor pracy może zastosować, to wystąpienie
pokontrolne. W innym punkcie konferencji
Marta Bem, radca w Departamencie Prewencji
i Promocji GIP, omówiła efekty kampanii spo-
łecznej PIP „Stres w pracy”. W spotkaniu uczest-
niczyła także Halina Tulwin, dyrektor Departa-
mentu Prawnego GIP.

Przeciw stresowi w pracy
Konferencja podsumowująca kampanię „Zdro-
we i bezpieczne miejsce pracy: Stres w pracy?
Nie, dziękuję!”, zorganizowana przez Europejską
Agencję do spraw Bezpieczeństwa i Zdrowia 
w Pracy (EU-OSHA), odbyła się 3-4 listopada br.
w Bilbao w Hiszpanii. Wydarzenie poświęcono

pamięci dr Eusebia Rial Gonzaleza (1966-2014),
szefa Sekcji Prewencji i Badań w EU-OSHA. O za-
sadach zarządzania stresem i zagrożeniami psy-
chospołecznymi w miejscu pracy mówili: Tho-
mas Cox, prof. ds. psychologii i zarządzania zdro-
wiem zawodowym, dyrektor Centrum ds. Zrów-
noważonego Życia Zawodowego na Uniwersy-
tecie w Londynie oraz Johannes Siegrist, prof.
ds. badań nad stresem zawodowym na Uniwer-
sytecie Heinricha-Heinego w Dusseldorfie. Sesja
panelowa, w której również uczestniczyła Anna
Kucharska z Sekcji Prewencji i Promocji OIP w
Lublinie, dotyczyła strategii i programów zarzą-
dzania zagrożeniami psychospołecznymi i stre-
sem w miejscu pracy. 

Docenieni za prewencję
Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu podsu-
mował działalność prewencyjną w 2015 roku.
Na uroczystej gali na Politechnice Opolskiej
spotkali się społeczni inspektorzy pracy, służby
bhp, parlamentarzyści, przedstawiciele najważ-
niejszych urzędów działających w wojewódz-
twie, związków zawodowych oraz nagrodzo-
nych i wyróżnionych firm, które uczestniczyły w
br. w programach prewencyjnych realizowa-
nych przez OIP w Opolu i miały okazję spraw-
dzić, wyłapać i zweryfikować błędy w swoich za-

kładach, co ogranicza problem wypadkowości.
W Opolskiem liczba wypadków spadła wobec
ubiegłego roku, podkreślał okręgowy inspektor
pracy Arkadiusz Kapuścik. Podczas gali pod-
sumowującej działalność prewencyjną rozdano
nagrody w konkursach: „Pracodawca – organi-
zator pracy bezpiecznej”, „Buduj Bezpiecznie”
oraz „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”. Dyplo-
my i nagrody odebrali także najaktywniejsi pra-
cownicy służb bhp oraz najaktywniejsi społecz-
ni inspektorzy pracy. Prestiżowe Dyplomy PIP
odebrało 33 przedsiębiorców województwa
opolskiego. 

Na budowie Volkswagena 
Zagrożenia i uciążliwości na stanowiskach pracy przy realizacji wielkich in-
westycji oraz dobre praktyki inwestora w zakresie przeciwdziałania zagro-
żeniom to główne tematy wyjazdowego posiedzenia Wielkopolskiej Rady
ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie. Obradom, które zorganizowa-
no 5 listopada br. na terenie budowy fabryki samochodów Volkswagen w
Białężycach k. Wrześni, przewodniczył Stefan Nawrocki, przewodniczący
Rady.  W posiedzeniu uczestniczył także Zbigniew Janowski, przewodni-
czący Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie przy Głównym In-
spektorze Pracy. Przed rozpoczęciem obrad Stanisława Ziółkowska,
okręgowy inspektor pracy w Poznaniu odczytała okolicznościowe przesła-
nie skierowane do uczestników posiedzenia przez Iwonę Hickiewicz,
głównego inspektora pracy. Jolanta Musielak z zarządu firmy „Volkswa-
gen Poznań” zaprezentowała historię budowy oraz aktualny stan realizacji
inwestycji. Dobre praktyki stosowane przez inwestora podczas budowy
omówił szef służby bhp Andrzej Woźniak. Wyniki kontroli na budowie
oraz występujące zagrożenia przedstawili Ewa Groblewska i Mirosław
Leszczyński, inspektorzy z OIP w Poznaniu. Po zakończeniu posiedzenia
udano się na budowę zakładu, gdzie wrażenie robiła nie tylko wielkość in-
westycji, lecz także porządek i wzorowa organizacja pracy. 

Polsko-holenderskie seminarium 
Międzynarodowe seminarium eksperckie poświęcone problematyce

delegowania pracowników w ramach świadczenia usług, legalności za-
trudnienia oraz handlu ludźmi do pracy przymusowej miało miejsce w
Ośrodku Szkolenia PIP we Wrocławiu 5 i 6 listopada br. Wzięli w nim
udział przedstawiciele organów nadzoru i kontroli warunków pracy oraz
urzędów właściwych w sprawach zabezpieczenia społecznego Holandii
i Polski, holenderskich instytucji sprawujących nadzór nad działaniem
agencji zatrudnienia oraz Ambasady Królestwa Niderlandów w Warsza-
wie. W trakcie spotkania omawiano zagadnienia dotyczące polsko-holen-
derskiej kooperacji, realizowanej w oparciu o zawarte w grudniu 2013 r.
porozumienie o współpracy bilateralnej między Państwową Inspekcją
Pracy a Inspekcją Spraw Socjalnych i Zatrudnienia Królestwa Niderlan-
dów. Celem sesji plenarnych i zajęć warsztatowych było wypracowanie
rekomendacji dla usprawnienia wymiany informacji między organami
inspekcji pracy obu krajów. Wskazano na konieczność podejmowania
wspólnych działań na rzecz ochrony przed nadużyciami popełnianymi
na szkodę pracowników delegowanych oraz pracowników migrujących
z Polski do Holandii.



W imieniu minister Elżbiety Rafal-
skiej złożył gratulacje laureatom,
którzy sukces ekonomiczny swoich
firm wiążą z zapewnieniem w nich
najwyższych standardów bezpie-
czeństwa pracy i tym samym wspie-
rają inspekcję pracy w misji zapew-
nienia przestrzegania prawa pracy w
naszym kraju.

Gratulacje wyróżnionym złożyła
także przewodnicząca Rady Ochrony
Pracy poseł Izabela Katarzyna
Mrzygłocka. Powiedziała, że przesła-
nie, jakie niesie Nagroda imienia Hali-
ny Krahelskiej, wskazuje na wartości
nieprzemijające, takie jak upodmio-
towienie ludzkiej pracy, czynienie jej
bezpieczną i godną. Odnosi się ono
również do konkursu dla pracodaw-
ców tworzących bezpieczne miejsca
pracy. Działania jego laureatów wy-
pływają bowiem z głębokiego sza-
cunku dla człowieka, wartości jego
pracy i troski o jego bezpieczeństwo.

Przewodnicząca ROP wyraziła uznanie organizatorowi konkursu
dla pracodawców – Państwowej Inspekcji Pracy – za dotarcie z jego
przesłaniem do szerokich kręgów polskiego biznesu i tym samym
szerzenie kultury bezpieczeństwa pracy w naszym kraju.

W tym roku Nagroda im. Haliny Krahelskiej została przyznana:
prof. dr. hab. Zbigniewowi Hajnowi, Józefowi Koczwarze, Izabeli
Katarzynie Mrzygłockiej, Markowi Nościuszowi, Andrzejowi
Otrębie, Karolowi Pufalowi, Wincentemu Szarmachowi, dr n.

med. Urszuli Sztuce-Polińskiej, Mariuszowi Tylowi i dr. Józefowi
Witczakowi.  (www.pip.gov.pl)

Główna inspektor pracy w towarzystwie doradcy prezydenta
wręczyła nagrody: statuetki „Mecum Tutissimus Ibis” w konkursie
„Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”. W trakcie zamkowej
gali oprócz nagród głównego inspektora pracy pracodawcy ode-
brali także dyplomy gratulacyjne i nagrody przyznane przez part-
nerów społecznych Państwowej Inspekcji Pracy. 

Na Zamku Królewskim w Warszawie 25 li-
stopada 2015 r. odbyła się uroczystość
wręczenia corocznej Nagrody im. Haliny
Krahelskiej oraz nagród i wyróżnień w XXII
edycji konkursu „Pracodawca – organizator
pracy bezpiecznej”. Wzięli w niej udział
przedstawiciele prezydenta, parlamentu,
rządu, organów nadzoru i kontroli warun-
ków pracy, środowisk naukowych, stowa-
rzyszeń działających w ochronie pracy,
związków zawodowych i organizacji praco-
dawców.

Gratulując laureatom Nagrody im. Haliny Krahelskiej, główny in-
spektor pracy Iwona Hickiewicz podkreśliła, że są oni kontynuato-
rami idei, którym wierna była patronka nagrody. Godna i bezpiecz-
na praca jako wartości nadrzędne w stosunkach pracy były jej, po-
dobnie jak nagrodzonym, szczególnie bliskie.

Zwracając się do tegorocznych zwycięzców konkursu „Pracodaw-
ca – organizator pracy bezpiecznej” Iwona Hickiewicz stwierdziła, że
już poprzez udział w tak szlachetnej rywalizacji udowodnili, iż zdro-
wie i życie pracowników jest dla nich wartością, o którą warto zabie-
gać. Przyznane im statuetki „Mecum Tutissimus Ibis” są dowodem na
potwierdzenie słuszności prowadzonej polityki bezpieczeństwa pra-

cy, dowodem, że wybrali najlepszą strategię rozwoju firmy związaną
z odpowiedzialnością za zdrowie i życie pracowników.

Szefowa Państwowej Inspekcji Pracy wyraziła przekonanie, że
wręczane podczas gali nagrody będą dla uhonorowanych nimi
osób inspiracją do podejmowania kolejnych wyzwań na rzecz bez-
pieczeństwa pracy i umacniania godności ludzkiej pracy.

W imieniu prezydenta Andrzeja Dudy laureatom dziękował
społeczny doradca prezydenta RP Zdzisław Sokal. Stwierdził, że
dają oni dobry przykład, jak należy postępować z pracownikami i
organizować pracę, która prowadzi do sukcesu firmy i daje zado-
wolenie zatrudnionym. Przedstawiciel prezydenta podkreślił, że
mamy czym się szczycić. Polskie przedsiębiorstwa poprzez tworze-
nie odpowiednich warunków pracy i wytwarzanie produktów o
wysokiej jakości są w stanie konkurować na rynku z potęgami prze-
mysłowymi. Życzył wyróżnionym dalszych sukcesów.

Za pośrednictwem listu skierowanego do Iwony Hickiewicz,
głównego inspektora pracy, gratulacje laureatom przekazał mar-
szałek Sejmu Marek Kuchciński. List odczytał zastępca szefa Kan-
celarii Sejmu Jan Węgrzyn. Marszałek skierował słowa podzięko-
wania do osób, dla których troska o dobre warunki pracy jest prio-
rytetem, zaś bezpieczeństwo sprawą najważniejszą. Postawę pra-
codawców nagrodzonych w konkursie PIP określił jako wzór do
upowszechnienia i doskonały dowód na to, że pomyślność firmy
zależy również od przestrzegania prawa pracy. 

Do uczestników uroczystości zwrócił się sekretarz stanu w Mini-
sterstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed. 

Nagrodzeni przez inspekcję

Nagrodę im. Haliny Krahelskiej wręczali: 
Iwona Hickiewicz i Stanisław Szwed. 
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Zakład wchodzi w skład grupy firm spe-
cjalizujących się w opracowywaniu i pro-
dukcji urządzeń do sterowania i regulacji
silników elektrycznych oraz urządzeń 
z branży HVAC (ogrzewanie, klimatyzacja 
i wentylacja). Tworzą ją: duńska Eltwin A/S,
sprzedawca i producent elektroniki prze-
mysłowej, Eltwin Sp. z o.o., zajmująca się
produkcją wielkoseryjną oraz Motron A/S,
dystrybutor czujników elektronicznych.
Za kład w Szczecinie istnieje od 1976 r.,
produkuje kontrolery prądu stałego i
zmiennego, silniki przemysłowe i czujniki
kontroli prędkości. Funkcjonuje tam komi-
tet ds. bhp, który nadzoruje środowisko
pracy, identyfikuje zagrożenia, dokonuje
przeglądów warunków pracy, zgłasza nie-
prawidłowości. Niektóre rozwiązania bhp:
Podłoże i blaty robocze w hali produkcyj-
nej mają właściwości odprowadzania ła-
dunków elektrostatycznych. Pracownicy
otrzymują rękawice, ubrania, obuwie oraz
opaski z przewodem na rękę – wszystko w
zabezpieczeniu antyelektrostatycznym. Ka -
 żda stacja lutowania ma wyciąg stanowi-
skowy. W magazynie w miejscu odbioru
towaru są zabezpieczenia eliminujące
możliwość upa dku z wysokości.

Firma powstała w 1991 r. Specjalizuje się w wykonawstwie systemów za-
rządzania spedycją i logistyką dla terminali paliw płynnych i składów pro-
duktów masowych. Oferta firmy obejmuje również systemy wspomagania
ruchu dla kopalń węgla brunatnego, systemy automatyki linii produkcyj-
nych oraz systemy kontroli dostępu i monitoringu. Załoga liczy 49 osób.
Większość prac montażowych i rozruchowych prowadzona jest w czynnych
obiektach, bez zatrzymywania produkcji, w warunkach środowiska zagro-
żonego wybuchem. By zachować wysokie standardy pracy i oferowanych
usług, wdrożono systemy zarządzania: bezpieczeństwem i higieną pracy
ISO 18001:2004, jakością ISO 9001:2008 oraz bezpieczeństwem informacji
ISO 27001:2014. Od 10 lat w przedsiębiorstwie nie wydarzył się wypadek
przy pracy. Przed rozpoczęciem prac szczególnie niebezpiecznych pracow-
nicy otrzymują dokładne instrukcje i każdorazowo przechodzą szkolenie
stanowiskowe. Nadzór nad tymi pracami zawsze jest koordynowany przez
pracodawcę oraz dodatkowo przez zleceniodawcę.

Merrid Controls

Eltwin

Dziękując w imieniu nagrodzonych
pracodawców, prezes Anwilu Jacek
Podgórski podkreślił, że traktuje tę na-
grodę jak Oscara w kategorii bezpie-
czeństwa. Zwrócił uwagę na to, jak waż-

ne jest odpowiedzialne podejście do
bezpieczeństwa pracy i jak wielki wpływ
na to mają i pracownicy, i pracodawcy. O
przestrzeganiu prawa pracy i roli, jaką
odgrywa ono w budowaniu kultury bez-

Nagrodzeni pracodawcy 

Zakłady zatrudniające do 50 osób
Eltwin Sp. z o.o.
Merrid Controls Sp. z o.o.
PRIMATOR Henryk Kraszewski
Zakład Stolarsko-Budowlany Zdzisław Serhej

Zakłady zatrudniające od 51 do 250 osób
Aperam Stainless Services & Solutions Poland Sp. z o.o
NORD NAPĘDY Zakłady Produkcyjne Sp. z o.o.
OSI Food Solutions Poland Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny

w Górce
Rolls-Royce Poland Sp. z o.o. Zakład w Gniewie

Zakłady zatrudniające powyżej 250 osób
ANWIL S.A.
ElectroIux Poland Sp. z o.o. Oddział w Oławie
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział 

Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.
ROSOMAK Spółka Akcyjna

pieczeństwa, mówił również prof. dr hab.
Zbigniew Hajn, przemawiając w imieniu
laureatów Nagrody im. Haliny Krahelskiej. 

Galę uświetnił koncert w wykonaniu ze-
społu Altra Volta.

Fot. A. Jaworski

Fot. B. Czarnecka

W imieniu prezydenta Andrzeja Dudy
laureatom dziękował społeczny doradca
prezydenta RP Zdzisław Sokal. 
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Firma działa od 1992 r. Początkowo rozwi-
jała działalność usługowo-handlową, pro-
wadziła sprzedaż części zamiennych do pol-
skich ciągników i maszyn rolniczych. Z cza-
sem w ofercie firmy pojawiły się ciągniki UR-
SUS i kombajny zbożowe. Punktem zwrot-
nym było nawiązanie współpracy z koncer-
nem New Holland, który przejął Zakłady
Maszyn Żniwnych w Płocku. Dzisiaj PRIMA-
TOR jest jednym z czołowych dystrybuto-
rów tej marki w Polsce. Potwierdzają to dwa
tytuły Dealer Roku New Holland, zdobyte w
2005 i 2011 r. Prezentacja sprzętu rolnicze-
go oraz jego możliwości użytkowych wy-
maga odpowiedniej organizacji ekspozycji i
zachowania procedur bezpieczeństwa. Do-
tyczy to zarówno klientów, jak i pracowni-
ków firmy. Obecnie w zakładzie pracuje 28
osób. Kadrę stanowią doświadczeni pra-
cownicy, którzy stale podnoszą swoje kwa-
lifikacje dzięki uczestnictwu w kursach 
i szkoleniach. Prowadzenie autoryzowane-
go serwisu gwarancyjnego maszyn i urzą-
dzeń rolniczych wymaga bezpiecznego
zorganizowania pracy ze względu na zagro-
żenia fizyczne i chemiczne.

PRIMATOR
Henryk Kraszewski

Zakład w Łomazach prowadzi działalność od 1993 r. Zajmuje się produkcją
stolarki budowlanej oraz montażem okien i drzwi. W br. wprowadzono tech-
nologię produkcji ekologicznych okien pasywnych; innym proekologicznym
produktem firmy jest pellet, czyli paliwo grzewcze z  przetworzonych odpa-
dów drzewnych – trocin i wiórów – prasowanych pod wysokim ciśnieniem.
Zakład wykonuje też remonty budynków prywatnych i publicznych. Zatrud-
nia 26 pracowników. Poziom bezpieczeństwa pracy jest sukcesywnie podno-
szony. Inwestuje się w nowoczesne wyposażenie techniczne. W zakładzie
eksploatowane są nowe maszyny i obrabiarki do drewna. Mimo braku prze-
kroczenia normatywów sanitarnych hałasu i zapylenia w firmie przeprowa-
dza się profilaktyczne okresowe kontrole tych czynników na stanowiskach
pracy przy urządzeniach produkcyjnych, a także badania natężenia oświetle-
nia. Pracownicy mają stały dostęp do wykazu prac szczególnie niebezpiecz-
nych z opisem właściwego sposobu wykonywania tych prac.

Zakład Stolarsko-Budowlany 
Zdzisław Serhej

Dobrym sposobem na uzyskanie
określonej kwoty pieniężnej, rekom-
pensującej choć w części doznaną
szkodę, jest złożenie stosownego
wniosku w postępowaniu karnym.
Wydaje się, że jest to rozwiązanie
mające więcej zalet niż klasyczny po-
zew oparty na zasadach postępowa-
nia cywilnego. W związku z tym war-
to przybliżyć zasady dotyczące do-
chodzenia roszczeń poprzez złoże-
nie wniosku, o którym mowa w art.
46 § 1 Kodeksu karnego.

Przepis ten w brzmieniu obowią-
zującym od 1 lipca 2015 r. stanowi,
że w razie skazania sąd może orzec,
a na wniosek pokrzywdzonego lub
innej osoby uprawnionej orzeka,
stosując przepisy prawa cywilnego,
obowiązek naprawienia, w całości
albo w części, wyrządzonej prze-
stępstwem szkody lub zadośćuczy-
nienia za doznaną krzywdę. Ponad-
to zawarte zostało zastrzeżenie, że
przepisów prawa cywilnego o moż-
liwości zasądzenia renty nie stosuje
się. Konstrukcja tego przepisu może
sugerować pytanie, czy złożenie
wniosku z art. 46 § 1 k.k. niezależnie
od okoliczności obliguje sąd do

orzeczenia o obowiązku naprawie-
nia szkody. W związku z tym pod-
kreślenia wymaga, że obowiązek
naprawienia szkody określony w
art. 46 § 1 k.k. nie jest samodzielną
podstawą powstania roszczenia. Jak
stwierdził Sąd Apelacyjny w Łodzi,
obowiązek ten „jest zależny od ist-
nienia szkody, a to pojęcie (jego ro-
zumienie, jak też podstawy) wynika
z prawa cywilnego (głównie przepi-
sy o odpowiedzialności delikto-
wej)”1. Złożenie omawianego wnio-
sku może zatem nie odnieść zamie-
rzonego skutku, jeżeli  sąd uzna, że
osoba oskarżona nie ponosi z ja-
kichś względów odpowiedzialności
cywilnoprawnej. Jeżeli jednak szko-
da w chwili orzekania istnieje2 i po-
pełnione przez oskarżonego prze-
stępstwo ma związek z jej powsta-
niem, to sąd karny jest związany
wnioskiem pokrzywdzonego (lub
innej uprawnionej osoby) w tym
sensie, że ma obowiązek w wyroku
skazującym orzec o naprawieniu
szkody w całości lub części. Wydaje
się zasadne stwierdzenie, że regułą
powinno być orzekanie o obowiąz-
ku całkowitego naprawienia szkody.

Prawo

Naprawienie pracownikowi
szkody wyrządzonej przestępstwem

Skutkiem popełnienia przez pracodawcę lub repre-
zentującą go osobę przestępstwa bezpośrednio doty-
czącego pracownika może być powstanie szkody. 
Biorąc pod uwagę, że w przypadku niektórych prze-
stępstw szkody ponoszone przez pracowników są
znaczne, istotne jest, by obowiązujące prawo dawało
możliwości stosunkowo szybkiego dochodzenia rosz-
czeń majątkowych. 

Byłoby to przejawem zabezpieczenia w postępowaniu kar-
nym interesu pokrzywdzonego. Należy jednak brać też pod
uwagę, że okoliczności danej sprawy mogą sprawić, iż sąd
orzeknie jedynie częściowe pokrycie szkody na rzecz po-
krzywdzonego, ponieważ takie też możliwości daje sądowi
konstrukcja przepisu art. 46 § 1 k.k. 

Szkoda i krzywda

Dla pokrzywdzonego pracownika istotne jest przede
wszystkim to, czego może się domagać poprzez złożenie
wniosku na podstawie art. 46 § 1 k.k. Powstaje przede
wszystkim pytanie, czym jest szkoda. Opierając się na do-
tychczasowym dorobku doktryny i orzecznictwa prawa cy-
wilnego w tym zakresie, można przyjąć, iż szkodą jest
uszczerbek zarówno w sferze majątkowej poszkodowanego
(szkoda sensu stricto), jak i w sferze niemajątkowej (krzyw-
da). Przy określaniu szkody majątkowej pokrzywdzonego
pracownika należy ustalić różnicę między jego aktualnym
stanem majątkowym a stanem hipotetycznym majątku, jaki
istniałby, gdyby nie zostało popełnione przestępstwo. Nale-
ży też podkreślić, że szkodą jest nie tylko utrata dóbr mająt-
kowych, polegająca na zmniejszeniu aktywów lub zwięk-
szeniu pasywów, czyli damnum emergens, może ona też po-
legać na utracie zysku – lucrum cessans. Chodzi tu o zysk, ja-
kiego pracownik nie osiągnął, a przyczyną tego było popeł-
nienie przestępstwa względem niego. W przypadku prze-
stępstw popełnianych na szkodę pracowników  szkoda
może być na mieniu oraz na osobie.

Aby lepiej zobrazować, czego może domagać się pracownik
w ramach złożonego wniosku z art. 46 § 1 k.k., pomocne bę-
dzie wskazanie sytuacji pracownika, który uległ wypadkowi
przy pracy, za co pracodawca został oskarżony o popełnienie
przestępstwa z art. 220 § 1 k.k. w zw. z art. 157 § 1 i 3 k.k. w zw.
z art. 11 § 2 k.k. Pracodawca nie dopełnił obowiązków z zakre-
su bhp, przez co pracownik uległ wypadkowi przy pracy i spę-
dził w szpitalu trzy tygodnie, a następnie wymagał szybkiej re-
habilitacji u specjalisty, której nie można było przeprowadzić
w ramach składek odprowadzanych do ZUS. W związku z tym
pracownik opłacił rehabilitację z własnych pieniędzy, ponadto
poniósł inne koszty, o czym mowa dalej. Mógł w takim przy-
padku złożyć wniosek o naprawienie szkody przez oskarżone-
go pracodawcę (osobę fizyczną), wskazując łączną kwotę
szkody, jaką poniósł. Szkodę w tym przypadku będzie stano-
wić uszczerbek w majątku ze względu na następujące koszty:
powrót do domu po wypisie ze szpitala, rehabilitacja (w co
wlicza się także koszt ewentualnych dojazdów na rehabilita-
cję), dojazdy do lekarza prowadzącego leczenie, opieka pielę-
gniarska, zakup lekarstw, zakup lub wypożyczenie sprzętu or-
topedycznego. Pracownik przyjmował też zamówienia w ra-
mach umów o dzieło podpisywanych z inną firmą. Wypadek
przy pracy spowodował, że musiał zrezygnować z comiesięcz-
nych zamówień i tym samym utracił możliwość dodatkowego
zarobku. W takiej sytuacji pracownik ten mógł również wpisać
we wniosku do łącznej kwoty odszkodowania również kwotę,
którą zarobiłby, realizując zamówienia w ramach umów o
dzieło, jednak ze względu na stan zdrowia spowodowany wy-
padkiem utracił tę możliwość (lucrum cessans). 
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Zakład wchodzi w skład Grupy Aperam, która jest światowym potentatem
w produkcji i dystrybucji stali nierdzewnych i specjalnych. W zakładzie w Sie-
mianowicach Śląskich znajduje się centrum serwisowe o łącznej powierzchni
15 tysięcy m2, które zajmuje się przetwarzaniem i sprzedażą stali nierdzew-
nej, wyprodukowanej w jednej z trzech europejskich hut. Pracuje tam 65
osób. Od sierpnia 2008 r. w zakładzie nie odnotowano żadnych wypadków
przy pracy. Spółka zrealizowała wiele prac inwestycyjnych w celu poprawy
warunków pracy. Zmodernizowano linię produkcyjną do wzdłużnego cięcia
blachy. Rozbudowano instalację przeciwpożarową o głosowy system powia-
damiania. Zainstalowano nowe stoły technologiczne, poprawiające ergono-
mię pracy podczas pakowania kręgów i arkuszy. Rozszerzono zakres okreso-
wych kontroli suwnic i haków o badania lin specjalistyczną metodą. Wzdłuż
linii produkcyjnych zainstalowano bariery mechaniczne i wyłączniki krańco-
we. Pracownicy otrzymują indywidualnie odlewane ochronniki słuchu, po-
nieważ hałas jest podstawowym czynnikiem szkodliwym. 

Aperam Stainless Services & Solutions
Poland 

Właścicielem zakładu jest założona w
1965 r. firma Getriebebau NORD GmbH,
producent układów napędowych wielu
urządzeń, poczynając od olbrzymich dźwi-
gów portowych, przez chowane zadaszenia
stadionów, po przenośniki taśmowe do ba-
gażu na lotniskach oraz wyciągi narciarskie.
Polska fabryka w Nowej Soli rozpoczęła
działalność w 2006 r. Zajmuje się produkcją
łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych,
elementów napędowych oraz silników i tur-
bin, z wyłączeniem silników lotniczych, sa-
mochodowych i motocyklowych, a także
montażem i serwisem napędów. Firma za-
trudnia 195 pracowników. Wśród dokonań
firmy jest uruchomienie nowoczesnej la-
kierni, wyposażonej w system sterowania
zapewniający bezpieczeństwo pracy oraz
wydajny system filtracji. W magazynach za-
instalowano regały obsługiwane kompute-
rowo. Ergonomiczne stanowiska pracy zor-
ganizowano dzięki odpowiedniej instalacji
stołów monterskich i ułożeniu blatu robo-
czego. W zakładzie zwiększono częstotli-
wość audytów bhp, co ogranicza możliwość
wystąpienia błędu ludzkiego.

NORD Napędy 
Zakłady Produkcyjne
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Interesującym i bardzo ważnym zagadnieniem dla pracow-
nika poszkodowanego przestępstwem jest także możliwość
zamieszczenia we wniosku z art. 46 § 1 k.k. kwoty żądanego
zadośćuczynienia za krzywdę wyrządzoną pracownikowi
wskutek popełnionego względem niego przestępstwa. Naj-
ogólniej rzecz ujmując, krzywda jest szkodą niemajątkową
polegającą na cierpieniu o podłożu fizycznym lub psychicz-
nym. Charakterystyczne dla krzywdy jest to, że nie jest możli-
we bezpośrednie wyrażenie jej w pieniądzu. Pracownik, które-
mu pracodawca wyrządził krzywdę swoim działaniem lub za-
niechaniem stanowiącym przestępstwo, może oczywiście do-
magać się zadośćuczynienia w konkretnej kwocie pieniężnej,
nie będzie to jednak kwota, która wprost odpowiada
uszczerbkowi, jaki poniósł pracownik, bowiem krzywdy o
podłożu fizycznym lub psychicznym nie da się wyliczyć
wprost. Nie wywołuje ona bowiem bezpośrednich negatyw-
nych skutków na majątku osoby pokrzywdzonej.

Określenie kwoty zadośćuczynienia, jakiej pracownik może
się domagać i jaką sąd może zasądzić, nie jest zadaniem ła-
twym. Wskazuje się, że podczas ustalania tej kwoty bierze się
pod uwagę wszelkie okoliczności, które miały wpływ na roz-
miar doznanej krzywdy, czyli przede wszystkim stopień i czas
trwania cierpień psychicznych i fizycznych, trwałość skutków
wywołanych zdarzeniem czy też nieodwracalny charakter za-
istniałych następstw, prognozy na przyszłość, naganne zacho-
wanie sprawcy po zdarzeniu i brak starań o złagodzenie na-
stępstw szkody, wiek poszkodowanego oraz wpływ doznanej
krzywdy na inne dziedziny prowadzonej przez niego działal-
ności życiowej. Istotna jest także sytuacja życiowa poszkodo-

wanego przed przestępstwem i po jego popełnieniu, co było
źródłem krzywdy3. Co do zasady nie bierze się jednak pod
uwagę stanu majątkowego stron, chyba że w danym przypad-
ku wymagają tego zasady współżycia społecznego (por. art.
440 k.c.).

Aktywność pozazawodowa

Biorąc to pod uwagę, pracownik (ze wskazanego przykła-
du), który uległ wypadkowi przy pracy, może do wniosku
opartego na art.  46 § 1 k.k. wpisać również kwotę żądane-
go zadośćuczynienia, jeżeli okoliczności wskazują, że takiej
krzywdy doznał. Przykładowe przesłanki zwiększające wy-
sokość mo żliwego do uzyskania zadośćuczynienia to przej-
ście operacji po wypadku, ból z tym związany i utrudnione
wykonywanie codziennych życiowych czynności. Dość
istotnym argumentem za żądaniem wyższego zadośćuczy-
nienia byłoby wskazanie na dużą aktywność pracownika 
w życiu pozazawodowym, np. treningi kilka razy w tygo-
dniu na ściance wspinaczkowej oraz  częste wyjazdy w Ta-
try w celu uprawiania wspinaczki górskiej. Uszkodzenie cia-
ła, jakiego doznał pracownik, spowodowało wielomiesięcz-
ną przerwę w tej aktywności, bez pewności dojścia do peł-
nej sprawności, co dla tego konkretnego pracownika było
dużym obciążeniem psychicznym, biorąc pod uwagę jego
osobowość i ambitne plany dotyczące taternictwa. Długo-
trwałe leczenie i brak możliwości aktywnego spędzania
czasu spowodowało ponadto objawy depresji, stwierdzo-
nej przez psychiatrę. 

Jak widać na przykładzie, o ile
określenie wysokości szkody opiera
się w dużej mierze na kryteriach
obiektywnie sprawdzalnych, to
ustalenie rozmiaru krzywdy jest
dość problematyczne. Aktualnie
obowiązujący przepis art. 46 § 1 k.k.
nie pozostawia jednak wątpliwości,
że pokrzywdzony przestępstwem
pracownik może żądać zarówno od-
szkodowania, jak i zadośćuczynie-
nia. Powinien jednak wskazać kon-
kretną, łączną kwotę pieniężną, a w
uzasadnieniu określić, o jaką kwotę
wnosi w ramach odszkodowania, a
jaka ma stanowić zadośćuczynienie
za doznaną krzywdę. W praktyce
wniosek ten nie musi być rozbudo-
wany, jednak w interesie pracowni-
ka jest, by szczegółowo wskazać ar-
gumenty i dowody na to, że w związ-
ku z popełnionym przestępstwem
doznał on szkody majątkowej oraz
krzywdy. Dowodami mogą być np.
faktury i rachunki za poniesione
koszty, karty leczenia i  zaświadcze-
nia lekarskie, zeznania świadków,
umowy (np. jeżeli pracownik wyko-
nywał zamówienia na podstawie
umów o dzieło i utracił tę możliwość
z powodu popełnionego przez pra-
codawcę przestępstwa).

Możliwości pracownika

Pokrzywdzeni pracownicy powin-
ni pamiętać, że sąd może nawet z
urzędu, tzn. bez wniosku, orzec o
obowiązku naprawienia szkody lub
zadośćuczynieniu (nie jest to jednak
obligatoryjne). Niezależnie od tego,
czy wniosek został złożony, sąd
musi mieć jednak podstawy, by za-
sądzić omawiany środek karny. Zło-
żenie wniosku gwarantuje pracow-
nikowi, że sąd orzeknie o obowiąz-
ku naprawienia szkody lub zadość-
uczynienia choćby w części, jeżeli
szkoda majątkowa lub niemajątko-
wa faktycznie wystąpiła i jest skut-
kiem działania lub zaniechania

przestępnego, za które odpowiada
oskarżony. 

Wniosek o orzeczenie obowiązku
naprawienia szkody lub zadość-
uczynienia nie musi być złożony pi-
semnie. Dopuszczalne jest także
złożenie go ustnie do protokołu
przesłuchania w charakterze świad-
ka w postępowaniu przygotowaw-
czym albo w postępowaniu sądo-
wym4. Należy jednak pamiętać o
terminie, który wyznacza art. 49a
Kodeksu postępowania karnego.
Wniosek, o którym mowa w art. 46 
§ 1 k.k., złożyć może pokrzywdzony
(lub inna osoba uprawniona) bądź
prokurator aż do zamknięcia prze-
wodu sądowego na rozprawie
głównej. Termin ten został wydłużo-
ny, bowiem przed 1 lipca 2015 r.
omawiany wniosek można było zło-
żyć jedynie do zakończenia pierw-
szego przesłuchania pokrzywdzo-
nego na rozprawie głównej. Nie zo-
stał natomiast wyznaczony mo-
ment, od którego pokrzywdzony
może złożyć wniosek. Może to na-
stąpić już w samym zawiadomieniu
do prokuratury. Wydaje się oczywi-
ste, że w wielu przypadkach już po
złożeniu wniosku szkoda majątko-
wa lub krzywda pracownika mogą
się pogłębić. Pracownik ma więc
możliwość, by wykazywać już po
złożeniu wniosku, że np. całkowity
koszt rehabilitacji wzrósł o konkret-
ną kwotę, co zwiększa całkowitą
sumę odszkodowania wskazaną we
wniosku.

Dość istotnym ograniczeniem
środka karnego z art. 46 § 1 k.k. jest
brak możliwości zastosowania prze-
pisów prawa cywilnego dotyczących
zasądzenia renty. Sąd w razie wyda-
nia orzeczenia przewidującego  tak-
że  naprawienie szkody nie zasądzi
renty (czyli świadczenia na przy-
szłość), nawet jeżeli pokrzywdzony
pracownik będzie o to wnosił i zasą-
dzenie renty byłoby uzasadnione w
danym przypadku. Warto jednak pa-
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OSI Food Solutions Poland

Zakład produkcyjny w Gniewie działa od
ponad 10 lat. Wchodzi w skład międzynaro-
dowej grupy Rolls-Royce Marine. Produkuje
urządzenia pokładowe. Powstają tam wcią-
garki dla statków handlowych, rybackich 
i jednostek związanych z eksploatacją złóż
podmorskich, produkowane są urządzenia
bezpieczeństwa pokładowego. W zakładzie
odbywa się montaż, obróbka maszynowa,
spawanie i obróbka powierzchni wytwo-
rzonych elementów wyposażenia statków.
W 2010 r. firma stała się Centrum Doskona-
lenia montażu dla linii biznesowej urządzeń
pokładowych Rolls-Royce Marine. W Polsce
firma zatrudnia 250 osób, z czego 156 w
gniewskiej fabryce. Wdrożono tam wiele
działań technicznych i organizacyjnych,
m.in. usystematyzowano dodatkowy i po-
mocniczy sprzęt do podnoszenia, wprowa-
dzono nowe, szczegółowe wytyczne bhp,
przeprowadzono szkolenia. Wdrożono ok.
30 usprawnień poprawiających bezpie-
czeństwo. W dziale maszynowym przepro-
wadzono certyfikację niektórych maszyn
przez specjalistyczne firmy. Wdrożono in-
strukcję prowadzenia prac mechaniczno-
elektrycznych LOTO podczas remontów. 

Rolls-Royce 

Firma powstała w 1992 r., aby zaopatrywać w wyroby mięsne nowo po-
wstające wówczas w Polsce restauracje sieci McDonald’s. Jej właścicielem
jest OSI Corp. z siedzibą w Chicago, zatrudniająca ponad 15 tys. osób w 50
przedsiębiorstwach produkcyjnych w 17 krajach świata. Początkowo za-
kład znajdował się w Morlinach, w grudniu 2013 r. produkcję przeniesiono
do Górki koło Ostródy. Obecnie firma zatrudnia 112 pracowników, którzy
zajmują się przetwórstwem mięsa wołowego. Kierownictwo firmy odpo-
wiada za wdrożenie i rozwój Zintegrowanego Systemu Zarządzania, w tym
procedur dotyczących bhp. Dla zakładu opracowano mapę potencjalnych
zagrożeń. Teren jest monitorowany pod kątem miejsc niebezpiecznych. 
W firmie m.in. obudowano strefy niebezpieczne wokół maszyn, zastosowa-
no kurtyny świetlne i wygrodzono strefy niebezpieczne. Na podestach ro-
boczych zamontowano furtki zabezpieczające i wprowadzono odpowied-
nie oznakowanie. Zainstalowano automaty do składania kartonów i
umieszczania worków, zakupiono też automatyczne owijarki palet. 

miętać, że art. 46 § 3 k.k. wskazuje, że
orzeczenie odszkodowania lub za-
dośćuczynienia (albo zamiast nich
nawiązki) nie stoi na przeszkodzie
dochodzeniu niezaspokojonej części
roszczenia w drodze postępowania
cywilnego. Orzeczenie obowiązku
naprawienia szkody w ramach pro-
cesu karnego nie wyklucza później-
szego dochodzenia niezaspokojonej
części roszczenia poprzez złożenie
pozwu w postępowaniu cywilnym.
Chodzi tu o pozew rozpatrywany
przez sąd cywilny, natomiast złoże-
nie pozwu adhezyjnego w ramach
postępowania karnego od 1 lipca
2015 r. nie jest już możliwe.

Dokładne ustalenie wielkości
szko dy wyrządzonej przestęp-
stwem może być w pewnych przy-
padkach utrudnione, pomimo bra-
ku wątpliwości co do tego, iż szkoda
wywołana przestępstwem faktycz-
nie wystąpiła. Poza tym precyzyjne
ustalenie konkretnej kwoty odszko-
dowania lub zadośćuczynienia mo-
głoby spowodować przedłużenie
postępowania karnego. Sąd może
zamiast orzeczenia środka karnego
w przedmiocie naprawienia szkody
lub zadośćuczynienia orzec nawiąz-
kę. Jest to środek karny polegający
na zasądzeniu na rzecz uprawnionej
osoby konkretnej kwoty. Zgodnie z
treścią obecnie obowiązującego art.
46 § 2 k.k. (stan po 30 czerwca 2015
roku), jeżeli orzeczenie obowiązku
naprawienia wyrządzonej przestęp-
stwem szkody lub zadośćuczynie-
nia za doznaną krzywdę jest znacz-
nie utrudnione, sąd może orzec za-
miast tego obowiązku nawiązkę w
wysokości do 200 000 złotych na
rzecz pokrzywdzonego, a w razie
jego śmierci w wyniku popełnione-
go przez skazanego przestępstwa
nawiązkę na rzecz osoby najbliższej,
której sytuacja życiowa wskutek
śmierci pokrzywdzonego uległa
znacznemu pogorszeniu. W razie
gdy ustalono więcej niż jedną taką

osobę, nawiązki orzeka się na rzecz
każdej z nich. 

Podsumowując, pokrzywdzony
przestępstwem pracownik poprzez
złożenie wniosku określonego w art.
46 § 1 k.k. może bez ponoszenia
kosztów dochodzić określonej sumy
pieniężnej, stanowiącej odszkodo-
wanie lub zadośćuczynienie; wydaje
się to co do zasady łatwiejsze niż w
postępowaniu cywilnym. Obowią-
zek naprawienia szkody lub zadość-
uczynienia jest orzekany w wyroku i
z chwilą jego uprawomocnienia staje
się wymagalny i wykonalny5.

Piotr Smoliński
OIP Olsztyn

Przypisy

1 Wyrok Sądu Apelacyjnego  w Ło-
dzi z 12.06.2014, sygn. akt II AKa
26/14, LEX; treść orzeczenia dostęp-
na także pod adresem: http://www.
orzeczenia.ms.gov.pl.

2 Sąd Najwyższy stwierdził w wy-
roku z 18.02.2015, że sąd może
orzec, a na wniosek pokrzywdzone-
go lub innej osoby uprawnionej
orzeka, obowiązek naprawienia wy-
rządzonej przestępstwem szkody w
całości lub w części jedynie wów-
czas, gdy szkoda w chwili orzekania
faktycznie istnieje (sygn. akt II KK
27/15, „Prokuratura i Prawo”, wkład-
ka 2015, nr 5, poz. 2, LEX; treść orze-
czenia dostępna także pod adre-
sem:  http://www.sn.pl/sites/ orzecz
nictwo/ Orzeczenia3/ II%20KK%
2027-15.pdf ).

3 A. Muszyńska, Naprawienie szko-
dy wyrządzonej przestępstwem,
Wolters Kluwer, Warszawa 2010, LEX.

4 S. Kowalski, Naprawienie szkody
wyrządzonej przestępstwem, „Służ-
ba Pracownicza” 2008, nr 7, s. 9.

5 Zob. wyrok SN z 22 lutego 2007
r., WA 6/07, LEX, „Biuletyn Prawa Kar-
nego” 2007, nr 7, str. 37 (dostępny
na stronie www.sn.pl).

W dobie likwidacji szkół i masowych zwol-
nień nauczycieli warto się zastanowić nad
ochroną ich stosunku pracy. 

Obecnie obowiązujące przepisy prawa pracy, które mają zasto-
sowanie do ochrony stosunku pracy nauczycieli, to Karta Nauczy-
ciela i Kodeks pracy. Zapisy Karty Nauczyciela jednoznacznie
wskazują, że nauczyciel może zostać zatrudniony na podstawie
umowy o pracę na czas określony, czas nieokreślony lub poprzez
mianowanie, w przypadku spełnienia warunków określonych w
treści art. 10 KN. Zgodnie z zapisami art. 20 ust. 1 KN stosunek pra-
cy (bez różnicowania sposobu jego nawiązania) może zostać roz-
wiązany przez dyrektora szkoły w przypadku: (1) całkowitej likwi-
dacji szkoły – z końcem roku szkolnego po uprzednim trzymie-
sięcznym wypowiedzeniu, przy czym warunek końca roku szkol-
nego dotyczy tylko placówek, w których organizacji przewidzia-
no ferie szkolne; (2) częściowej likwidacji szkoły albo w razie
zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby od-
działów w szkole lub zmian planu nauczania, uniemożliwiających
dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć.

Pozostałe przypadki ustania stosunku pracy z nauczycielem
mianowanym określają art. 22 ust. 2 oraz art. 23 KN. Zgodnie z

zapisami art. 22 ust. 2 KN, w przypadku odmowy przez nauczy-
ciela mianowanego przyjęcia ograniczenia zatrudnienia do wy-
miaru nie mniejszego niż 1/2 etatu obowiązkowego wymiaru
zajęć stosunek pracy ulega rozwiązaniu w trybie art. 20 ust. 1
Karty Nauczyciela.

Ochrona wynikająca 
z Kodeksu pracy

W myśl art. 41 k.p. pracodawca nie może wypowiedzieć umo-
wy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej
usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie
upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pra-
cę bez wypowiedzenia. Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z
dnia 7 grudnia 2006 r., sygn. akt I PZP 4/06 (OSNP 2007/7-8/89),
zapis wskazanego przepisu nie pozostawia wątpliwości co do
stosowania w przypadku zawartej z pracownikiem umowy o pra-
cę. Jednak zakazów wynikających z art. 41 k.p. nie można stoso-
wać do pozaumownych stosunków pracy, w tym stosunków na
podstawie mianowania. Karta Nauczyciela w tym punkcie zawie-
ra regulację zupełną i wyczerpującą. Jedynie w zakresie spraw
wynikających ze stosunku pracy, nieuregulowanych przepisami
ustawy, mają zastosowanie przepisy Kodeksu pracy (art. 91c ust.
1 KN). Ponadto w dniu 26 czerwca 2013 r. Sąd Najwyższy – Izba
Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych w składzie
7 Sędziów uchwalił, że: „złożenie przez nauczyciela wniosku o
udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia lub korzystanie z ta-
kiego urlopu (art. 73 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Na-
uczyciela, Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) nie stanowi prze-
szkody do rozwiązania z nim stosunku pracy na podstawie art. 20
ust. 1 pkt 2 tej ustawy”. Wskazać też należy, w ślad za Sądem Naj-

Ochrona 
stosunku pracy nauczyciela

Prawo
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Fabryka Pralek Electrolux w Oławie została zbudowana w 2005 r. w Wał-
brzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. W kwietniu 2006 r. zakład rozpo-
czął seryjną produkcję pralek ładowanych od przodu, od góry oraz modeli
kompaktowych. Wytwarza ok. 350 modeli urządzeń, roczna produkcja prze-
kracza 1,2 miliona pralek, czym zajmuje się ponad 1 200 osób. Zakład zajmuje
ok. 30 ha. Hasło przewodnie to „Safety First – Bezpieczeństwo jest dla mnie
najważniejsze”. Pracodawca wprowadził istotne zmiany w zakresie bezpie-
czeństwa w magazynach oraz w organizacji ciągów komunikacyjnych. Zmie-
niono sposób magazynowania zwojów stali o bardzo ostrych krawędziach.
Wprowadzono zasady poruszania się wózkami jezdniowymi w pobliżu sta-
nowisk montażu. Zamontowano bariery zabezpieczające przed upadkiem
pojemników na drogę komunikacyjną, wprowadzono zautomatyzowane re-
gały typu lean-lift. Wdrożono systemy audytowe i warsztatowe, pozwalające
wyeliminować m.in. narażenie na uderzenia, stłuczenia i przecięcia oraz na
przeciążenie układu mięśniowo-szkieletowego. 

Electrolux Poland 

ANWIL
Wiodące przedsiębiorstwo sektora Wiel-

kiej Syntezy Chemicznej. Spółka z Grupy
ORLEN jest jedynym producentem PCW w
kraju i ważnym graczem na europejskim
rynku nawozów azotowych. Zatrudnia 
1 259 osób i jest jednym z największych pra-
codawców w woj. kujawsko-pomorskim.
ANWIL podejmuje systematycznie działa-
nia zmierzające do uzyskania ponadstan-
dardowego poziomu bezpieczeństwa pra-
cy. Doskonaląc technologię produkcji, po-
prawia nie tylko parametry procesu, ale
również – tam, gdzie to możliwe – eliminuje
substancje niebezpieczne. Zmieniono tech-
nologię produkcji chloru z przeponowej na
nowocześniejszą membranową, która do-
datkowo wyeliminowała stosowany azbest.
Główne instalacje produkcyjne wyposażo-
no w systemy wykrywania niebezpiecznych
gazów, których stężenie jest na bieżąco mo-
nitorowane w sterowniach. Pracownicy wy-
branych instalacji mają ponadto indywidu-
alne detektory. W sterowni zakładu PCW
uruchomiono nową instalację sygnalizacji
pożaru oraz zainstalowano system gasze-
nia, niestanowiący zagrożenia dla osób pra-
cujących w pomieszczeniach zamkniętych. 

wyższym, że: „obecność lub nieobecność nauczyciela w pracy w
terminach dokonywania wypowiedzeń nauczycielskich stosun-
ków pracy z przyczyn wymuszających zwolnienie z pracy, okre-
ślonych w art. 20  ust. 1 pkt 1 lub 2 Karty Nauczyciela, nie jest
usprawiedliwionym kryterium wyboru nauczycieli do zwolnienia
z pracy, które miałoby zależeć wyłącznie od obecności lub nie-
obecności w pracy w terminach dokonywania koniecznych wy-
powiedzeń stosunków pracy (najpóźniej do końca maja danego
roku kalendarzowego), ze względu na wymagany trzymiesięczny
okres wypowiedzenia stosunku pracy”. W tej sytuacji z nauczycie-
lem zatrudnionym na podstawie mianowania dyrektor szkoły
może rozwiązać stosunek pracy na podstawie art. 20 ust. 1 KN, 
w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności, takiej jak choroba
czy urlop dla poratowania zdrowia. W przypadku nauczyciela za-
trudnionego na podstawie umowy o pracę, mają zastosowanie
zapisy art. 41 k.p.  

Zapisy art. 88 KN wskazują przypadki, kiedy nauczyciel naby-
wa uprawnienia emerytalne, nie gwarantują jednak ochrony
przedemerytalnej pracownikowi w zakresie wieku emerytalne-
go. Natomiast art. 39 Kodeksu pracy stanowi, że pracodawca nie
może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu
brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego,
jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do
emerytury z osiągnięciem tego wieku. Czy zatem można zasto-
sować ochronę wynikającą z art. 39 k.p.? W tym przypadku trze-
ba również oprzeć się na wyroku Sądu Najwyższego z 2 sierpnia
2012 r., sygn. akt II PK 3/12. Zdaniem Sądu Najwyższego, wyni-
kający z tego kodeksowego uregulowania zakaz wypowiedze-
nia umowy o pracę odnosi się do stosunku pracy nawiązanego
na podstawie umowy o pracę, nie dotyczy natomiast wypowia-
dania stosunków pracy opartych na innych niż umowa o pracę

podstawach. Do stosunków pracy z mianowania, regulowanych
przepisami szczególnymi, przepisy Kodeksu pracy stosuje się
wyłącznie w zakresie nieuregulowanym tymi przepisami szcze-
gólnymi (art. 5 k.p. i art. 91c KN). To, że Karta Nauczyciela nie za-
wiera wyraźnego wyłączenia zastosowania art. 39 k.p. do sto-
sunków pracy mianowanych nauczycieli, nie może być uznane
jako dorozumiane włączenie tego przepisu, który ma ograni-
czony zakres regulacji. Regulacja sposobów i trybu rozwiązania,
zmiany lub rozwiązania stosunku pracy mianowanego nauczy-
ciela jest w Karcie Nauczyciela wyczerpująca i zupełna, co pro-
wadzi do uznania, iż art. 39 k.p., który reguluje wyłącznie zakaz
wypowiadania umów o pracę, do szczególnej regulacji statusu
nauczycieli mianowanych nie został włączony. Oznacza to, że
przepis art. 39 k.p. nie znajduje w ogóle zastosowania do na-
uczycieli mianowanych, w tym w szczególności do rozwiązania
stosunku pracy z mianowanym nauczycielem. Będzie miał jed-
nak zastosowanie w przypadku rozwiązania stosunku pracy 
z nauczycielem zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. 

Ciąża i macierzyństwo

Do ochrony stosunku pracy nauczycieli w okresie ciąży i macie-
rzyństwa stosujemy przepisy Kodeksu pracy. W przypadku kobiet
w ciąży oraz pracowników przebywających na urlopie macie-
rzyńskim czy wychowawczym regulacje prawne nie tylko ograni-
czają możliwość wypowiedzenia, ale też uniemożliwiają praco-
dawcy rozwiązanie stosunku pracy. W szkołach oraz innych pla-
cówkach oświatowych występują wyłącznie umowy zawierane
na czas nieokreślony oraz określony, w tym także umowy zawie-
rane na czas określony obejmujący usprawiedliwioną nieobec-
ność pracownika. Uregulowania Karty Nauczyciela nie przewidu-

ją takiej formy zatrudnienia jak umowa
na okres próbny czy na czas wykona-
nia określonej pracy. W przypadku gdy
pracownica, z którą zawarto umowę o
pracę na czas określony obejmujący
nieobecność zastępowanego nauczy-
ciela, zachodzi w ciążę i okres zakoń-
czenia umowy przypadnie po upływie
trzeciego miesiąca ciąży, to umowa zo-
stanie przedłużona do dnia porodu.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa nie jest to umo-wa na czas za-
stępstwa, o której mowa w art. 25 k.p.,
a umowa na czas określony, zgodnie z
zapisami art. 10 ust. 7 KN. 

W obecnie obowiązującym stanie
prawnym, w przypadku pracownika
objętego szczególną ochroną w
okre sie ciąży i macierzyństwa, strony
mogą postanowić o rozwiązaniu sto-
sunku pracy za porozumieniem. Pra-
cownica składająca oświadczenie o
rozwiązaniu  stosunku pracy, która
nie wie o ciąży, ma prawo do uznania
jej wypowiedzenia za bezskuteczne,
co wielokrotnie Sąd Najwyższy pod-
kreślał w swych orzeczeniach (wyrok
SN z 29 marca 2001 r., sygn. akt I PKN
330/00, OSNP 2003/1/11). Ponadto
zakaz rozwiązywania umowy o pracę
z pracownicą w okresie ciąży obo-
wiązuje również w sytuacji, gdy za-
szła ona w ciążę w okresie wypowie-
dzenia. Tak orzekł Sąd Najwyższy 
w sprawie o sygn. II PK 85/10. Sąd
Najwyższy uzasadniał, że zakaz wy-
powiadania umowy o pracę wprowa-
dzony przez art. 177 § 1 k.p. ma cha-
rakter szerszy. Powoduje to, że obo-
wiązuje także wtedy, gdy wypowie-
dzenie nastąpiło przed początkiem
okresu ochrony (przed początkiem
ciąży), jeżeli skutek rozwiązujący
tego oświadczenia następuje w okre-
sie objętym ochroną.

Konsultacje związkowe

W myśl art. 20 ust. 5a KN, o zamiarze
wypowiedzenia nauczycielowi sto-
sunku pracy z przyczyn określonych 
w art. 20 ust.1 pkt 2 KN dyrektor za-
wiadamia reprezentującą nauczyciela
zakładową (międzyzakładową) orga-
nizację związkową, która w terminie 

7 dni od dnia otrzymania zawiado-
mienia może zgłosić na piśmie dyrek-
torowi szkoły umotywowane zastrze-
żenia. Po rozpatrzeniu stanowiska or-
ganizacji związkowej, a także w razie
niezajęcia przez nią stanowiska 
w ustalonym terminie, dyrektor szkoły
podejmuje decyzję w sprawie wypo-
wiedzenia, bez względu na rodzaj sta-
nowiska organizacji związkowej.
Wniesienie sprzeciwu przez organi-
zację związkową co do wypowiedze-
nia pracownikowi umowy o pracę nie
powoduje braku możliwości wypo-
wiedzenia tej umowy, ponieważ
ostateczna decyzja należy do dyrek-
tora szkoły. Bardzo często zdarza się,
że dyrektor, nie posiadając informa-
cji, do jakiej organizacji związkowej
należy nauczyciel, kieruje informację
o zamiarze wypowiedzenia stosunku
pracy do wszystkich organizacji
związkowych działających na terenie
placówki. 

Przepisy prawne obejmujące za-
gadnienia rozwiązania stosunku pra-
cy z nauczycielem w czasie jego
usprawiedliwionej nieobecności w
pracy budzą poważne wątpliwości in-
terpretacyjne. Wynikają one przede
wszystkim z odrębnej regulacji sto-
sunku pracy nauczyciela w Karcie Na-
uczyciela, innej od regulacji w Kodek-
sie pracy stosunku pracy każdego in-
nego pracownika zatrudnionego na
podstawie umowy o pracę. Wątpliwo-
ści wynikają również z faktu, że prze-
pisy nie określają w sposób jedno-
znaczny i szczegółowy postępowania
pracodawcy w przypadku konieczno-
ści wręczenia wypowiedzenia nauczy-
cielowi. 

starszy inspektor – specjalista 
Barbara Kwiecień

OIP Katowice, Oddział Gliwice

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. –
Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r., poz.
191, z późn. zm.).

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. –
Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r., poz.
1502, z późn. zm.). 
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pracy. Ważne jest jednak to, że nadal kwestii bezpieczeń-
stwa przejazdu sprzętu mobilnego pod liniami energetycz-
nym nie regulują żadne przepisy bhp, tak jak to ma miejsce
w sytuacji składowania materiałów. W ocenie inspektora

wskazane jest wydanie stosownego uzupełnienia ogólnie
obowiązujących przepisów w tym zakresie. Takie rozwiąza-
nie przyczyniłoby się do podniesienia bezpieczeństwa pra-
cy nie tylko w rolnictwie.

Żadne przepisy bhp nie regulują zasad bezpieczeń-
stwa przejazdu sprzętu rolniczego pod liniami ener-
getycznymi.

Jeden z pracodawców działających na terenie OIP w Opolu brał udział 
w programie prewencyjnym „Zdobądź dyplom PIP”. W związku z tym została
u niego przeprowadzona kontrola przestrzegania przepisów prawnej
ochrony pracy, w tym bhp oraz norm dotyczących legalności zatrudnienia.

Kontrolowany przedsiębiorca był użytkownikiem pól uprawnych, przez
które przebiegała napowietrzna linia elektryczna 15 kV. Według subiektyw-
nej oceny inspektora przewody te były zawieszone na stosunkowo niskiej
wysokości. Pod przewodami pracowały maszyny rolnicze, m.in. kombajn
zbożowy CLAAS. Według instrukcji tej maszyny należało uważać na nisko
zwisające przewody elektryczne i zachować bezpieczny odstęp od ewentu-
alnie zamontowanej na kombajnie anteny radia lub radiostacji. Przedmioto-
wa instrukcja nie zawierała jednak definicji bezpiecznego odstępu. Tymcza-
sem wysokość kombajnu zbożowego CLAAS w pozycji roboczej wynosi
4850 mm, jest większa od wysokości w pozycji transportowej wynoszącej
3870 mm. Pracodawca posiadał ocenę ryzyka zawodowego dla stanowiska
kombajnisty. Dokument potwierdzający dokonanie oceny ryzyka zawodo-
wego nie uwzględniał wszystkich wymogów, w tym w szczególności zagro-
żenia porażeniem prądem elektrycznym w związku z pracą pod nisko zwisa-
jącymi liniami energetycznymi. Opisana ocena ryzyka nie zawierała żad-
nych informacji, z których wynikałoby jakiekolwiek uzgodnienie bezpiecz-
nych warunków pracy wysokiego sprzętu rolniczego bezpośrednio pod opi-
saną linią wysokiego napięcia z podmiotem będącym jej użytkownikiem.
Pracodawca dotychczas nie wystąpił o takie uzgodnienie. Wśród sprzętu,
który może zbliżyć się na niebezpieczną odległość do polowych napo-
wietrznych linii elektroenergetycznych, pracodawca posiadał także m.in.
wózki podnośnikowe wysokiego składowania. Żadna z tych maszyn, które
zazwyczaj pracują pod i w sąsiedztwie napowietrznych linii elektroenerge-
tycznych, nie była wyposażona w sygnalizatory napięcia.

Tymczasem zgodnie z polską normą PN-E-05100-1 dla 15kV elektroener-
getycznych linii napowietrznych najmniejsza odległość pionowa od po-
wierzchni ziemi przewodu przy największym zwisie normalnym powinna
wynosić co najmniej 5,10 m. 

W świetle powyższego praca wysokich maszyn rolniczych pod napo-
wietrznymi liniami energetycznymi stanowi potencjalne zagrożenie wypad-
kowe, a w szczególności zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym. Wy-
nika to w głównej mierze z limitowanej odległości, jaką należy zachować od
przewodów pod napięciem. Wysokość podnoszenia niektórych wózków
podnośnikowych przekracza kilkukrotnie 5,10 m.

Opisane zagrożenie potwierdzają porażenia prądem, również ze skut-
kiem śmiertelnym, które miały miejsce podczas przejazdu nie tylko kom-
bajnami zbożowymi pod liniami wysokiego napięcia. Kontrolowany pra-
codawca uporządkuje dokumentację zgodnie z treścią decyzji inspektora

Spółka z Zamościa rozpoczęła działalność
w lipcu 2001 r. Nadzoruje szerokotorową li-
nię kolejową nr 65 o rozstawie szyn 1 520
mm – jest to najdłuższa w Polsce szerokoto-
rowa linia przeznaczona do transportu to-
warowego (400 km), łączy polsko-ukraiń-
skie przejście graniczne Hrubieszów/Izow
ze Śląskiem. Firma zarządza infrastrukturą
szerokotorowej linii LHS oraz oferuje usługi:
trakcyjną i logistyczno-spedycyjne. Prowa-
dzi także transport i przeładunek towarów.
Zakład zatrudnia 1 283 pracowników. Wyre-
montowano wszystkie międzytorza torów
stacyjnych, zamontowano dodatkowe
oświetlenie, wybudowano drogę we-
wnętrzną z pętlą do zawracania. Powstały
m.in. pomosty do prac przy lokomotywach
i pomosty kontrolne nad torami przy ram-
pie fitosanitarnej. Zaplecze warsztatowe
jednej ze starych stacji przeniesiono do wy-
remontowanej hali warsztatowej z torami
kanałowymi do postoju i naprawy drezyn
oraz maszyn torowych. Wyeliminowano
ręczne przekładanie sterowania ruchem ko-
lejowym, zautomatyzowane zostały rów-
nież mijanki. Zmodernizowano kabiny lo-
komotyw, obniżono poziom hałasu. 

PKP
Linia Hutnicza Szerokotorowa

Firma zarządza największą kopalnią odkrywkową w Polsce. Średnie roczne
wydobycie węgla brunatnego  wynosi ok. 40 mln ton, to ponad 60% wydo-
bycia w Polsce. Kopalnia funkcjonuje od 1975 r. Obecnie zatrudnia ponad 
5 110 osób. Zapewnia dostawy węgla do Elektrowni Bełchatów, z której po-
chodzi blisko 20% krajowej energii elektrycznej. System Zarządzania BHP
zgodny z normą PN-N-18001:2004 oraz Certyfikat Akredytacji Laboratorium
Badawczego dla Laboratorium Higieny Pracy to wizytówki tego zakładu. Po
raz pierwszy w Polsce zastosowano zintegrowany system pomiarowy IMS na
koparkach, co nie tylko pozwoliło usprawnić proces wydobycia, ale poprawi-
ło bezpieczeństwo eksploatacji. Wymieniono też kabiny operatorów w ma-
szynach urabiających i zwałujących, eliminując wpływ czynników szkodli-
wych i ograniczając hałas oraz drgania mechaniczne. Usprawniono nadzór
nad pracą maszyn i urządzeń dzięki nowym tablicom synoptycznym, co
umożliwiło szybką reakcję na zagrożenia, awarie oraz wypadki i pożary. 

PGE GiEK S.A.
Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów

Narażeni na porażenie
Zamiana na polu
Grupa nieuczciwych pośredników oferowa-
ła właścicielom gospodarstw rolnych nie-
zgodne z prawem zatrudnianie pracowni-
ków z Ukrainy.

Inspektor z OIP w Bydgoszczy podjął w jednym z gospo-
darstw rolnych kontrolę w zakresie legalności zatrudnienia cu-
dzoziemców. Kontrolę przeprowadzono na podstawie infor-
macji uzyskanej z powiatowego urzędu pracy o podmiotach,
które dokonały rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzenia
pracy cudzoziemcom. Kontrolowane gospodarstwo zareje-
strowało osiem oświadczeń. W dniu kontroli przy zbiorze po-
midorów zastano sześciu obywateli Ukrainy. Jednak nie były
to osoby, których dane wpisano do oświadczeń o zamiarze
powierzenia pracy cudzoziemców, bo żaden z Ukraińców, dla
których zarejestrowano oświadczenia w PUP, nie stawił się do
pracy w umówionym terminie. Właściciel gospodarstwa
oświadczył, że dane cudzoziemców, wpisane do dokumen-
tów, otrzymał od pośrednika, obywatela Ukrainy, który ofero-
wał dostarczenie osób zainteresowanych podjęciem pracy.

Pośrednik zaoferował w miejsce osób zgłoszonych do PUP
grupę innych cudzoziemców, na co właściciel gospodarstwa
rolnego wyraził zgodę. Faktycznie do pracy stawiło się sześciu
nowych cudzoziemców, którzy przystąpili do zbioru pomido-
rów. Właściciel dla nowych cudzoziemców nie rejestrował już
oświadczeń w PUP, gdyż wcześniej zarejestrował już osiem
oświadczeń. Z cudzoziemcami zawarto umowy o dzieło. Wła-
ściciel przechowywał kopie dokumentów podróży oraz wiz.
Dwóch zatrudnionych przy zbiorach posiadało Kartę Polaka. 

Kontrolujący uznał, że w świetle obowiązujących przepisów
w gospodarstwie powierzono nielegalne wykonywanie pracy
czterem obywatelom Ukrainy, tj. bez wymaganego zezwole-
nia na pracę. W związku z tym do sądu rejonowego został skie-
rowany wniosek o ukaranie właściciela plantacji. Po rozpozna-
niu sprawy sąd orzekł wobec niego karę grzywny. 

Kontrola potwierdziła istnienie grupy pośredników oferują-
cych zatrudnienie zarówno obywateli polskich, jak i cudzo-
ziemców, w większości Ukraińców. Pośrednicy składają oferty
bezpośrednio do właścicieli gospodarstw i przedsiębiorców
lub telefonicznie. Za wyszukanie pracy dostają pieniądze bez-
pośrednio od cudzoziemców. Właściciele gospodarstw rolnych
posiadają znikomą wiedzę na temat zasad legalnego zatrud-
nienia cudzoziemców, co naraża ich na odpowiedzialność.
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Masz pomysł na podniesienie poziomu
bezpieczeństwa pracy i wzrost efektywno-
ści? Podziel się nim i zdobądź nagrodę fi-
nansową – w ten sposób dyrekcja zakładu
Siegenia Aubi w Kluczborku angażuje zało-
gę w poprawę bhp. W tym roku wpłynęło
już 450 pomysłów. 

Efekty wdrażania pomysłów pracowniczych widać jak na
dłoni. Co najważniejsze, znacząco spadła liczba wypadków w
pracy. W tym roku zakład zdobył wyróżnienie w konkursie OIP
w Opolu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”. Z tej
okazji z inicjatywy inspekcji to właśnie tu odbyło się semina-
rium pod tytułem „Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie”.

W pięciostopniowej skali 

Przy wspólnym stole zasiedli przedstawiciele OIP w Opolu
oraz szefowie, związkowcy i służby bhp z kilkunastu przed-
siębiorstw województwa. Firmę – gospodarza przedstawił

Waldemar Piełowski, dyrektor ds. techniczno-produkcyj-
nych Siegenia Aubi.  Zakład produkuje okucia do okien i
drzwi. Jest znaczącym pracodawcą na lokalnym rynku, za-
trudnia ponad 550 osób, z czego 2/3 to kobiety. Obecnie szy-
kuje się do przyjęcia normy 9001 oraz normy bezpieczeń-
stwa pracy 18000. Dlatego w naszych halach wiele się zmie-
nia – mówił podczas spotkania Bernard Jantos, specjalista
ds. bhp. Przykłady poprawy bezpieczeństwa pracy na ma-

szynach można mnożyć. Te najważniejsze to m.in. montaż
bramek świetlnych działających na zasadzie fotokomórki,
wyposażenie maszyn w podwójne wyłączniki ruchu czy do-
datkowe siatki bezpieczeństwa. Wszystkie narzę-
dzia docelowo zostaną oznakowane symbolem
zagrożenia – w pięciostopniowej skali, gdzie każ-
dy stopień to kolejna kropka wytłoczona na na-
rzędziu – dzięki czemu będą wyraźnym sygna-
łem dla ustawiacza i osoby, która rozpoczyna
pracę z jego użyciem, jak dane narzędzie ma być
ustawione i jak ma wyglądać praca na nim. Ze
względów ergonomicznych zdecydowano m.in.
o zakupie wózków podnośnikowych nożyco-
wych. Na halach pojawiły się lustra sufitowe, któ-
re pomagają w pracy operatorom wózków jez-
dniowych. W zakładzie wprowadzono również system co-
dziennych obchodów stanowisk pracy, dzięki którym możli-
wa jest szybka identyfikacja i eliminacja zagrożenia.  

Poprawa bezpieczeństwa pracy wymaga oczywiście na-
kładów finansowych. Finansowo do działania w tym kierun-
ku motywuje się w Kluczborku również załogę, bo to ci lu-
dzie potrafią podpowiedzieć ciekawe rozwiązania – twierdzi
Waldemar Piełowski. Stąd już drugi rok realizowany jest kon-
kurs „Karta pomysłów”, na który w tym roku zabezpieczono
150 tys. zł. Wysokość nagrody zależy oczywiście od „ciężaru
gatunkowego” pomysłu; od tego, czy dotyczy on poprawy
warunków na jednym stanowisku pracy, czy całego zakładu,
a może da się go wdrożyć we wszystkich fabrykach koncer-
nu. Według wyliczeń Bernarda Jantosa tylko w ubiegłym
roku wdrożono w życie aż 250 pomysłów załogi z Kluczbor-
ka, dotyczących usprawnień produkcyjnych oraz bezpie-
czeństwa pracy. Liczby mówią same za siebie: w 2014 roku 
w zakładzie doszło do 6 wy-
padków, ale żaden nie miał
miejsca na urządzeniu. Rok
wcześniej, gdy „Karta pomy-
słów” jeszcze nie działała,
taka liczba wypadków  do-
tyczyła tylko urządzeń.

Sztuka dialogu 

Zmiany zmierzające do
poprawy stanu bhp to efekt
sztuki dialogu. Ale sztukę tę
reguluje prawo. Temu za-
gadnieniu poświęcona była
prezentacja nadinspektora pracy OIP w Opolu Wacława Boj-
nowskiego, przygotowana na seminarium „Bezpieczeństwo
pracy zależy od Ciebie”. Przypominał on, że każdy pracodaw-
ca ma obowiązek konsultować wszystkie działania związane

z bhp w firmie z pracownikami lub ich przedstawicielami,
niezależnie od tego, ilu pracowników zatrudnia. Wyjątkiem
jest oczywiście pracodawca, u którego funkcjonuje komisja

bezpieczeństwa i higieny pracy. Jeśli tak się nie dzieje, praco-
dawca może ponieść odpowiedzialność wykroczeniową.
Pracodawca jest zobowiązany do konsultowania m.in. wybo-
ru pracowników udzielających pierwszej pomocy w zakła-
dzie, rodzajów środków ochrony indywidualnej oraz odzieży
i obuwia roboczego, których stosowanie na poszczególnych
stanowiskach pracy jest obowiązkowe, czy wszystkich zmian
w organizacji pracy i wyposażeniu stanowisk pracy, jeśli
mogą one stwarzać zagrożenie zdrowia lub życia pracowni-
ków. Zakres przedmiotowy konsultacji reguluje art. 23711a

§ 1 k.p., ale jest to katalog otwarty. 
Obecni na seminarium po skończonych wykładach i dys-

kusji zwiedzili zakład, zobaczyli, jak w praktyce funkcjonują
także te autorskie rozwiązania bhp. OIP w Opolu przygoto-
wał dla uczestników zestaw bezpłatnych materiałów o bez-
pieczeństwie użytkowania maszyn i narzędzi oraz o prawie
pracy. 

specjalista Agnieszka Stefaniak
OIP Opole

Premia 
za bezpieczne pomysły

Firma powstała w 1952 r. w wyniku przekształcenia jednostki wojskowej 
w Wojskowe Zakłady Mechaniczne w Siemianowicach Śląskich. Zajmuje się
remontami, modernizacją i produkcją wyrobów specjalistycznych dla woj-
ska. Świadczy również usługi serwisowe transporterów opancerzonych, pro-
wadzi szkolenia załóg. Zatrudnia 435 pracowników. Najważniejszym produk-
tem zakładów jest Kołowy Transporter Opancerzony 8x8 Rosomak. W zakła-
dzie został wdrożony System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy,
zgodny z normą OHSAS 18001:2007. W ostatnich latach gruntownie zmoder-
nizowano hale produkcyjne oraz zaplecze higieniczno-sanitarne. Zamorty-
zowano stanowiska spawalnicze dzięki zastosowaniu materiału pochłaniają-
cego drgania. Wdrożono rozwiązania, które ograniczyły poziom hałasu pod-
czas obróbki mechanicznej powierzchni po spawaniu, a dla wytłumienia kor-
pusów wprowadzono magnetyczne maty kompozytowe. Zamontowano
system pomiarowo-analityczny, monitorujący poziom dźwięku emitowane-
go przy wytwarzaniu konstrukcji spawanych. 

ROSOMAK

Początki firmy Siegenia Aubi sięgają 1914 roku, kiedy to Wil-
helm Jäger założył Prasownię i Fabrykę Wyrobów Tłoczonych
w Kaan-Marienborn. Było to przedsiębiorstwo rodzinne,
współcześnie na jego czele również stoją potomkowie założy-
ciela. Produkcja odbywa się w Niemczech, w Chinach oraz 
w Polsce, gdzie firma obecna jest od 2003 r. Zakład w Klucz-
borku wystartował w 2015 r. w konkursie „Pracodawca – orga-
nizator pracy bezpiecznej” i decyzją komisji konkursowej OIP
w Opolu zdobył wyróżnienie. 
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Które z przepisów Kodeksu pracy wymagają, zdaniem pani
profesor, pilnej zmiany?

Właściwie do każdego z przepisów kodeksowych można
by zgłosić uwagę mniej lub bardziej krytyczną. Za najistot-
niejszy jednak mankament Działu X – czy szerzej: Kodeksu
pracy w sferze bhp – wywołujący negatywne skutki w prak-
tyce uważam fakt, iż ustawodawca nie uświadomił praco-
dawcom, jaki zakres odpowiedzialności ciąży na nich w razie
naruszenia przepisów dotyczących bhp. Proszę zauważyć, że
jeżeli pracownik otworzy Kodeks, to art. 100 określa jego
obowiązki w zakresie odpowiedzialności pracowniczej,
przepisy art. 108-113 regulują jego odpowiedzialność po-
rządkową, zaś dział V określa jego odpowiedzialność mate-
rialną. I on wie, co do niego należy, jaki jest zakres jego po-
winności i co mu grozi. Gdy Kodeks pracy otworzy praco-
dawca, chcąc sprawdzić, jaki zakres odpowie-
dzialności na nim ciąży, znajduje art. 94, a po-
tem Dział XIII: „Odpowiedzialność za wykro-
czenia przeciwko prawom pracownika”, w tym
w sferze bhp. Kodeks nie zawiera odrębnej re-
gulacji w zakresie odpowiedzialności odszkodowawczej pra-
codawcy! A ta odpowiedzialność w dziedzinie bhp jest naj-
bardziej dotkliwa i najsurowsza. Gdy przejrzymy orzecznic-
two SN, głównie z zakresu wypadków przy pracy i chorób za-
wodowych, okazuje się, że od pracodawców zasądzane są
ogromne kwoty odszkodowań na rzecz poszkodowanych
pracowników. Poszkodowani i członkowie ich rodzin uzysku-
ją bowiem najpierw świadczenia z ZUS-u, a następnie wystę-
pują na drogę cywilnoprawną o świadczenia uzupełniające.
Walczą o nie, ponieważ świadczenia ZUS-owskie najczęściej
nie pokrywają w pełni szkody, jakiej doznają na skutek nieza-
pewnienia warunków bhp. I sądy orzekają wysokie odszko-
dowania, renty uzupełniające, zadośćuczynienia. Należałoby
więc wyraźnie określić w k.p. charakter i reżim odpowiedzial-
ności pracodawcy w razie naruszenia sfery bhp. 

Kodeks pracy w art. 207 § 1 stanowi, że pracodawca ponosi
odpowiedzialność za stan bhp w zakładzie pracy…

Tak, ale jest to przepis mało konkretny. Pracodawcy prze-
chodzą nad nim do porządku dziennego. Bo co oznacza „od-
powiedzialność za stan bhp”? Tylko to, o czym dowie się pra-
codawca z art. 283 k.p., że jak trafi do niego inspektor pracy,
co statystycznie biorąc nie zdarza się często, i stwierdzi naru-
szenia przepisów bhp, to być może zostanie ukarany karą
grzywny. Nie ma pojęcia, że ponosi też odpowiedzialność
cywilnoprawną, która może się dla niego okazać znacznie
bardziej dotkliwa finansowo niż wykroczeniowa. Jest takie
ciekawe orzeczenie SN z 2010 r. w związku ze zdarzeniem,
gdzie nie doszło do wypadku przy pracy ani do choroby za-
wodowej, ale pracownica wykazała, że na skutek braku wy-
starczającej informacji o ryzyku zawodowym doznała, o

czym przekonała sąd, szkody w postaci obawy, że zachoruje
na gruźlicę. Stwierdzono bowiem, że jest nosicielką prątków
gruźlicy. Zażądała od pracodawcy 49 tys. zł tytułem zadość-
uczynienia, na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego, a
SN uznał, że pracodawca ponosi odpowiedzialność za nara-
żenie pracownika na niekorzystne przeżycia psychiczne.

W jakim stopniu odpowiedzialność pracodawcy za bezpie-
czeństwo i higienę pracy dotyczy zatrudnionych na podstawie
innej niż stosunek pracy? Czy pracodawca ma obowiązek za-
pewnienia im standardów bhp na poziomie pracowniczym? 

To fundamentalne pytanie, które należałoby zaadresować
przede wszystkim do ustawodawcy, od którego oczekuje się
wizji modelu bhp w środowisku pracy. Zauważmy, że w Ko-
deksie pracy od co najmniej 1996 r., w takim kształcie jak

obecnie, obowiązują przepisy art. 304 § 1 i następne oraz
3041 k.p. Znajdują się one w przepisach końcowych k.p., nie
w dziale X. To przepisy, które przenoszą standard pracowni-
czego bhp na zatrudnienie cywilnoprawne. Ustawodawca
posłużył się tutaj bardzo wymagającą formułą, co może w
praktyce nie jest do końca rozumiane – w art. 304 § 1 k.p. wy-
raźnie jest napisane (należałoby też wziąć pod uwagę § 3), że
pracodawca, który zatrudnia na innej podstawie niż stosu-
nek pracy albo w formule samozatrudnienia, ma obowiązek
zastosować art. 207 § 2 k.p. To jest ten filar normatywny obo-
wiązku pracodawcy w sferze bhp. Jest to norma bardzo ogól-
na, ale przez to bardzo wymagająca. Sformułowano w tym
przepisie generalny obowiązek pracodawcy w sferze bhp –
jest on zobowiązany chronić zdrowie i życie pracowników
poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warun-
ków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć na-
uki i techniki. To standard odnoszący się również do zatrud-
nienia cywilnoprawnego. 

Czy dotyczy to także osób zatrudnionych na krótko na pod-
stawie umowy cywilnoprawnej?

W przypadku art. 304 § 1 k.p. nie ma niestety mowy o cza-
sie trwania zatrudnienia cywilnoprawnego. Zatem nawet za-
trudnienie na kilka godzin, np. wykładowcy, nakłada na pod-
miot zatrudniający obowiązek wynikający z art. 207 § 2 k.p.,
mimo że zatrudnia na podstawie umowy o dzieło. Bo ten,
który zleca wykonanie dzieła, ma chronić życie i zdrowie tak
samo, jakby to był pracownik. Czyli przestrzegać przepisów,
np. w zakresie badań lekarskich, szkoleń itp., co prowadzi
oczywiście do absurdu. Jednak, czy nam się podoba czy nie,
na gruncie stanu aktualnego wskazane przepisy Kodeksu

Pani profesor, czy 40-letni Kodeks pracy, mimo licznych jego
nowelizacji i przepisów wykonawczych, w wystarczający spo-
sób chroni zdrowie i życie pracowników? 

Kodeks pracy, jako akt prawny pozostający w głębokiej
świadomości  społeczeństwa – związkowców, pracodawców
i pracowników, jest zasadny, zdecydowanie jednak wymaga
nowych uregulowań. Także w zakresie bezpieczeństwa pra-
cy. Niewątpliwie sfera bhp jako dziedzina niezwykle interdy-
scyplinarna, wymagająca uregulowań z zakresu prawa admi-
nistracyjnego i uwzględnienia osiągnięć nauki i techniki,
nauk medycznych, powinna w Kodeksie pracy pozostać, lecz
w bardzo okrojonej postaci. Pozwoliłoby to na
wyeliminowanie zbyt szczegółowej regulacji,
z jaką mamy obecnie do czynienia. Bo dziś w
dziale X k.p. znajdują się przepisy, które w isto-
cie należą do prawa budowlanego (rozdział
III), dotyczące konstruowania, budowy, zabez-
pieczenia maszyn i urządzeń (rozdział IV), których adresata-
mi są głównie producenci i dostawcy. Kodeks ma zaś okre-
ślony zakres podmiotowy, ma regulować prawa i obowiązki
stron stosunku pracy, więc choćby z tego powodu to nie
miejsce na te przepisy. Niewielu jest adresatów przepisów
znajdujących się w rozdziale V działu X Kodeksu, na przykład

w zakresie szkodliwości związanych m.in. z promieniowa-
niem jonizującym, substancjami chemicznymi, rakotwórczy-
mi, mutagennymi czy biologicznymi. Dlatego należałoby
stworzyć pewien model bhp na gruncie Kodeksu pracy. Fila-
ry normatywne widziałabym w regulacjach, które dziś
mieszczą się w artykułach 207 i 211 k.p. Powinny być dwa fi-
lary modelu bhp w Polsce. Jeden to zakres obowiązków i od-
powiedzialności pracodawcy, drugi – zakres obowiązków i
odpowiedzialności pracowników. Te dwa przepisy wystar-
czyłyby! Całą resztę, czyli uszczegółowienie, powinny regu-
lować rozporządzenia. Brakuje też kompatybilności Kodeksu

pracy z ustawą wypadkową. W k.p. mamy na przykład defini-
cję choroby zawodowej, ale nie zawiera on definicji wypad-
ku przy pracy, która nadal pozostaje w ustawie wypadkowej.
Tymczasem te dwa zdarzenia: choroba zawodowa i wypadek
przy pracy są zdarzeniami związanymi niewątpliwie z indy-
widualnym prawem pracy i stosunkiem pracy. 

Od ustawodawcy
oczekuje się wizji

modelu BHP 
w środowisku pracy…

Z prof. nadzw. dr hab. Teresą Wyką, 
kierownikiem Zakładu Prawa Ochrony 

Pracy w Katedrze Prawa Pracy 
Uniwersytetu Łódzkiego, 

rozmawia Danuta Rutkowska.

Kodeks pracy w praktyce i na papierze – czas
na zmiany!

Opinie wybitnych autorytetów w dziedzinie
prawa pracy na łamach „Inspektora Pracy”. 

Brakuje też kompatybilności Kodeksu pracy z ustawą wypad-
kową. W k.p. mamy na przykład definicję choroby zawodowej,
ale nie zawiera on definicji wypadku przy pracy, która nadal po-
zostaje w ustawie wypadkowej.

Kodeks nie zawiera odrębnej regulacji w zakresie odpowie-
dzialności odszkodowawczej pracodawcy! A ta odpowiedzial-
ność w dziedzinie bhp jest najbardziej dotkliwa i najsurowsza. 
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pracy wymagają zapewnienia pracowniczego standardu
bhp do zatrudnienia cywilnoprawnego. Nawet jeśli wydaje
się to w niektórych przypadkach nieracjonalne. Trzeba więc
w art. 304 k.p. wprowadzić rozsądne kryteria stosowania
przepisów bhp w razie zatrudnienia cywilnoprawnego, np.
czas trwania zatrudnienia.

Wiele wątpliwości budzi obowiązek zapewnienia zatrudnio-
nym na innej podstawie niż stosunek pracy napojów i posiłków
regeneracyjnych. Przysługują czy nie, oto jest pytanie…

Jak najbardziej, przepisy art. 304 § 1 i 3041 k.p. nie przewi-
dują w tym zakresie żadnych wyjątków. Art. 3041 k.p. jest ad-
resowany do tych osób, które decydują się na podpisanie
umowy cywilnoprawnej. Wynika z niego, że ten, kto jest za-
trudniony na podstawie umowy cywilnoprawnej, ma obo-
wiązek spełnić wymagania określone w art. 211 k.p., czyli
poddawać się m.in. badaniom profilaktycznym, szkoleniom,
egzaminom sprawdzającym, używać środków ochrony indy-
widualnej. Tu nie ma wyjścia. Ustawodawca tak ustalił ten
standard bhp. W tym więc będzie się także mieścił obowią-
zek zapewnienia zimnych napojów podczas upału czy posił-
ków regeneracyjnych zimą. Jak zatrudnimy spawacza na
podstawie umowy zlecenia, co nie jest zakazane, bo nie ma
rodzaju prac, które byłyby zarezerwowane tylko dla zatrud-
nienia pracowniczego, to oczywiście pracodawca powinien
mu zagwarantować środki ochrony indywidualnej, dokonać
oceny ryzyka zawodowego, zapewnić posiłki regeneracyjne
i napoje itd. 

Widziałabym możliwość zmiany regulacji przepisów bhp
w tym zakresie w Kodeksie albo uchwalenie odrębnej, kom-
pleksowej ustawy o ochronie pracy ustawy na wzór Ukrainy
czy Litwy. Można byłoby w niej, poza Kodeksem pracy, bar-
dziej uszczegółowić pracowniczy standard bhp i wyraźnie
wskazać, w jakim zakresie ten pracowniczy standard powin-

no się odnieść do zatrudnienia cywilnoprawnego, samoza-
trudnienia, wolontariatu, stażu czy praktyk absolwenckich. 

Jak pani profesor ocenia ostatnią nowelizację art. 229 k.p. 
w zakresie badań wstępnych? 

Swoje intencje ustawodawca ujawnił już w tytule ustawy z
7 listopada 2014 r. o ułatwieniu działalności gospodarczej,
która wprowadziła zmiany do art. 229 k.p. Uznał, że ułatwi
działalność przedsiębiorcom poprzez znowelizowanie prze-
pisów dotyczących badań wstępnych. Raz już mieliśmy do
czynienia z liberalizacją art. 229 k.p., ale wówczas była ona
zasadna. Polegała na tym, że jeśli pracodawca ponownie za-

trudnia pracownika na tym samym stanowisku, w tych sa-
mych warunkach, w ramach stosunku pracy, zachowuje ak-
tualność wykonane badanie profilaktyczne. Na przykład na-
uczyciel czy technolog nie musi wykonywać badań wstęp-
nych, gdy lekarz wydał mu zaświadczenie na pięć lat, a on po
trzech miesiącach otrzymuje kolejną umowę. Natomiast to,
co teraz ustawodawca wprowadził ustawą o ułatwieniu dzia-
łalności gospodarczej, jest nie do przyjęcia. Kolejny etap li-
beralizacji tych przepisów polega na tym, że nowy praco-
dawca może zrezygnować ze skierowania na badania wstęp-
ne przyjmowanego pracownika, jeżeli ten przedłoży pozy-
tywny wynik badania profilaktycznego, wykonanego na
podstawie skierowania wystawionego w poprzednim miej-
scu pracy. Z punktu widzenia ułatwienia działalności gospo-
darczej to czysty zysk – pracodawca nie kieruje na badanie
wstępne, nie płaci za nie, a ma „podkładkę”: orzeczenie o
zdolności do wykonywania pracy na danym stanowisku. Ale
ustawodawca zapomniał o ustawie o służbie medycyny pra-
cy, którą należało w takim razie również znowelizować.
Mamy więc totalną sprzeczność i bałagan. Z ustawy o medy-
cynie pracy nadal bowiem wynika, że pracodawca czy zlece-
niodawca w myśl art. 12 ma obowiązek zawrzeć na co naj-
mniej rok umowę z lekarzem medycyny pracy. Zgodne z pra-
wem pozostaje zatem tylko orzeczenie lekarskie wydane
przez lekarza profilaktyka, który zawarł umowę z konkret-
nym pracodawcą. Jeśli więc pracodawca powiada: „mam dla
pana skierowanie, proszę sobie znaleźć placówkę medycyny
pracy, zrobić badanie, a ja za to zapłacę”, to postępuje nie-
zgodnie z przepisami. Wynik takiego orzeczenia, wydanego
przez lekarza, z którym pracodawca uprzednio nie zawarł
umowy, nie ma żadnej wartości. To tak, jakby pracodawca
dopuścił pracownika do pracy bez aktualnych badań lekar-
skich. Art. 207 § 2 k.p. stanowi, że pracodawca bierze odpo-
wiedzialność za życie i zdrowie. Ale bierze on też odpowie-

dzialność za wybór lekarza. Są orzeczenia
SN, z których wynika, że jeśli nie dokonał
tego wyboru, ponosi konsekwencje praw-
ne. Takie „wrzutki” do artykułu 229 k.p. jak
ostatnia tak naprawdę niczego nie popra-

wiają, tylko demolują istniejący system prawny. 
Uważam także, że znowelizowany art. 229 k.p. prowadzi do

nieuczciwej konkurencji. Kto inny bowiem wybrał lekarza,
skierował na badanie i za nie zapłacił, a kto inny z tego korzy-
sta. Pracodawcy będą przecież wybierać wśród kandydatów
takiego, który ma aktualne badanie lekarskie. Poza tym
może to się okazać dyskryminujące, zwłaszcza dla osób po-
dejmujących pracę po raz pierwszy, nie legitymujących się
skierowaniem i wynikiem badania. 

Jeśli ustawodawca chce rzeczywiście ułatwić pracodaw-
com prowadzenie działalności, to niech pójdzie dalej i niech
badania profilaktyczne staną się bezpłatne. Pracodawca

opłaca składkę np. na Fundusz Pracy i z tych pieniędzy moż-
na by finansować badania. A dziś całe bhp umiejscawia się w
kieszeni prywatnego pracodawcy! Art. 207 k.p. wyraźnie sta-
nowi, że koszty bhp nie mogą w żadnym stopniu obciążać
pracownika, pracodawca ma za wszystko płacić. Z drugiej
zaś strony bardziej przebiegły pracodawca wykorzystuje cu-
dze skierowanie, cudze pieniądze… 

Zastanawiam się też, dlaczego ci, którzy projektują przepisy,
nie próbują nawet zajrzeć do praktyki orzeczni-
czej? Znakomita większość orzeczeń SN z za-
kresu bhp pokazuje, że pracodawca ponosi su-
rową odpowiedzialność cywilnoprawną z tytu-
łu naruszeń w zakresie badań profilaktycznych,
np. musi płacić rentę uzupełniającą w wysokości tysiąca zło-
tych do końca życia poszkodowanego pracownika. Idzie to
tak daleko, że sądy w tej chwili  jednoznacznie przyjmują, że
niewykonanie badania profilaktycznego albo wykonanie ta-
kiego badania z naruszeniem przepisów jest traktowane jak
brakująca przyczyna zewnętrzna wypadku przy pracy. Mamy
lawinę takich orzeczeń. Na to wszystko nakłada się liberalizu-
jąca ustawa, która wprowadza w błąd pracodawców. Oni w
dobrej wierze skorzystają  z tego „dobrodziejstwa”, niekiero-
wania na badania profilaktyczne, a nie uświadamia im się
ogromnego ryzyka, jakie się z tym wiąże. Jaki jest koszt takie-
go badania wstępnego? 50 zł? A konsekwencje mogą dopro-
wadzić do likwidacji firmy, bo tak wysokie mogą się potem
okazać zobowiązania cywilnoprawne.

Liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy od lat
utrzymuje się na poziomie ok. 90 tys., z tendencją do spadku. Co
należałoby zrobić, by tę sytuację znacząco poprawić? 

Niezbędna jest zmiana świadomości obu stron uczestni-
czących w zatrudnieniu. Nie ma istotnego znaczenia, czy to
będzie zatrudnienie pracownicze czy cywilnoprawne. Zmia-
na świadomości musiałaby się opierać na uznaniu, że kwe-
stia ochrony zdrowia i życia to wspólny interes stron stosun-
ku pracy. Oczywiście interes pracownika zawsze powinien
polegać na tym, aby chronić dobro najwyższe, jakim dyspo-
nuje, czyli życie i zdrowie, a nie „sprzedawać” swoje zdrowie
za marny grosz, zaś pracodawca powinien dostrzegać go-
spodarcze znaczenie bhp.

Wypadkowość w pracy na tak wysokim poziomie jest spo-
wodowana również i tym, że dziś dominują mali i średni
przedsiębiorcy i pracodawcy. Mały pracodawca, który za-
trudnia kilka czy kilkanaście osób, stara się wypracować jak
największy zysk w krótkim czasie. Nie patrzy dalekowzrocz-
nie. Dla niego sfera bhp, tym bardziej że k.p. nie uświadamia
mu brzemienia odpowiedzialności odszkodowawczej, jest
zazwyczaj na szarym końcu. Czyli najpierw zatrudnienie lu-
dzi, najchętniej na podstawie umów cywilnoprawnych, a na
końcu, niestety, dbałość o ich życie i zdrowie. Tymczasem

wypadek przy pracy może mieć dla pracodawców i przedsię-
biorców zbyt lekko podchodzących do kwestii bezpieczeń-
stwa pracy dotkliwe finansowo skutki niezależnie od tego,
czy wypadkowi ulegnie pracownik czy osoba zatrudniona na
podstawie umowy cywilnoprawnej. W krajach skandynaw-
skich, które od lat sferę bhp traktują jako sztandarową, wy-
padkowość jest na niższym poziomie. Myślę, że źródła wyso-
kiej wypadkowości w Polsce są także w nierozsądnym usta-

wodawcy, czego przykładem jest ostatnia zmiana w art. 229
k.p. To przepis pozwalający na krótkowzroczność, szybki biz-
nes, z ogromnym ryzykiem wypadkowym. I jak tu wymagać
od pracownika i pracodawcy pogłębionej świadomości, sko-
ro sam ustawodawca obnaża swoją totalną nieświadomość! 

Czy przepisy w sposób wystarczający określają rolę służby
bhp w zakładzie? 

Uważam, że ustawodawca pogubił się nieco w opracowa-
niu modelu służby bhp. Przez całe lata była ona postrzegana
jako tzw. „ramię dyrektorskie”, dzisiaj zaś stanowi się w art.
23711 k.p., że pracownicy służby bhp mają być chronieni
przed niekorzystnymi działaniami ze strony pracodawcy. Co
to oznacza w praktyce? Pracownika służby bhp stawia się po
przeciwnej stronie pracodawcy, tak jak społecznego inspek-
tora pracy. To jakby zachwianie równowagi sił. W skład komi-
sji powypadkowej wchodzi, co jest wyraźnie napisane w
przepisach k.p., ze strony pracodawcy lekarz profilaktyk i
pracownik służby bhp, a tu się ma go chronić przed praco-
dawcą? Coś jest nie tak! Model się rozchwiał również w tej
sferze. Potrzebne są jasne struktury organizacyjne w sferze
bhp zarówno po stronie pracodawcy, jak i po stronie pracow-
ników. Płaszczyzna konsultacji, z wyraźnymi upoważnienia-
mi także dla reprezentacji pracowniczej, nie tylko związko-
wej, jest już przewidziana w k.p. Byłoby dobrze, aby przed-
stawiciele pracowników mieli uprawnienia w określonym za-
kresie do współdecydowania, a nie tylko do konsultacji. Ła-
two jest bowiem tylko się konsultować, a nie brać odpowie-
dzialności. To supersytuacja, kiedy pracownicy zgodnie z Ko-
deksem pracy, nawet jeśli nie wybiorą reprezentantów, mają
prawo do konsultacji wszelkich spraw bhp, w nielimitowa-
nym czasie pracy. Wszelkie, to znaczy, że można konsultować
się w nieskończoność, z gwarancją do pełnego wynagrodze-
nia za ten czas! Moim zdaniem, to poszło za daleko. Rozsądek
wymaga, by wspólna płaszczyzna dialogu i współpracy w sfe-
rze bhp była dla obu stron stosunku pracy do udźwignięcia.

Dziękuję za rozmowę.

Znowelizowany art. 229 k.p. prowadzi do nieuczciwej konku-
rencji.  Kto inny bowiem wybrał lekarza, skierował na badanie 
i za nie zapłacił, a kto inny z tego korzysta. 

Ustawodawca zapomniał o ustawie o służbie medycyny pracy,
którą należało w takim razie również znowelizować.  Mamy więc
totalną sprzeczność i bałagan.
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Orzecznictwo

Nowa firma 
powinna potwierdzić
zakaz konkurencji
Pracodawca przejmujący zatrudnionych na
podstawie art. 231 k.p. powinien decydo-
wać o dalszym związaniu przejętego pra-
cownika zakazem konkurencji po ustaniu
stosunku pracy.

Sprawa, którą badał Sąd Najwyższy, dotyczyła przedstawi-
ciela handlowego, z którym pracodawca zawarł umowę o za-
kazie konkurencji. Zgodnie z nią handlowiec zobowiązał się
w okresie zatrudnienia i  6 miesięcy od daty ustania stosunku
pracy do powstrzymywania się od wszelkich czynności fak-
tycznych i prawnych naruszających interes pracodawcy.
Część firmy, w której pracował handlowiec, została zgodnie z
art. 231 § 1 k.p. przejęta przez innego pracodawcę i on także
został przejęty. Z nowym pracodawcą nigdy nie zawierał
żadnej umowy o zakazie konkurencji, jednak po zakończe-
niu pracy na jego rzecz domagał się świadczeń (15 tys. zł) wy-
nikających z umowy o zakazie konkurencji. Uznał bowiem,
że firma, która go przejęła, powinna respektować nie tylko
warunki wynikające z umowy o pracę, ale też umowę o zaka-
zie konkurencji zawartą z poprzednim pracodawcą. Sprawa
trafiła do sądu.

Sąd pierwszej instancji podkreślił, że umowa o zakazie
konkurencji jest zupełnie odrębnym zobowiązaniem stron
od zobowiązania wynikającego z umowy o pracę i nie wcho-
dzi w zakres pojęcia stosunku pracy w rozumieniu art. 231

k.p. Tym samym nie można wywodzić, aby na podstawie art.
231 k.p. podmiot przejmujący zakład pracy miał się stać 
z mocy prawa stroną umowy o zakazie konkurencji, której 
z pracownikiem nie zawierał.

Od wyroku sądu pierwszej instancji pracownik wniósł ape-
lację. Sąd okręgowy, który ją rozpatrywał, postanowił zapy-
tać Sąd Najwyższy: „Czy w razie przejścia zakładu pracy lub
jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa
(art. 231 k.p.) stroną w umowie o zakazie konkurencji po usta-
niu stosunku pracy (art. 1012 § 1 k.p.), która została zawarta 
z poprzednim pracodawcą?”.

Sąd Najwyższy, odpowiadając na zadane pytanie, podjął
uchwałę, w której stwierdził, że „Artykuł 231 § 1 k.p. nie ma za-
stosowania do umowy o zakazie konkurencji po ustaniu sto-
sunku pracy (art. 1012 § 1 k.p.), zawartej z poprzednim praco-
dawcą”.

Uzasadniając swoje stanowisko, zauważył, że zasadnicze
znaczenie dla rozstrzygnięcia pytania prawnego ma przepis
art. 231 § 1 k.p. Stanowi on, że w razie przejścia zakładu pracy
lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy
prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy. Zatem
z przepisu tego – podobnie jak z art. 3 dyrektywy 2001/23 
z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie zbliżania ustawodawstwa
państw członkowskich odnoszących się do ochrony praw
pracowniczych w przypadku przejęcia przedsiębiorstw, za-
kładów lub części przedsiębiorstw lub zakładów (Dz.U.UE.L
2001 Nr 82, poz. 16) – wynika, że wprowadza on zasadę au-
tomatycznego wstąpienia nowego pracodawcy w prawa 
i obowiązki pracodawcy poprzedniego, które wynikają z ist-
niejącego stosunku pracy.

Podstawowym problemem jest zatem rozstrzygnięcie, czy
umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy sta-
nowi składnik treści stosunku pracy. Problem ten został roz-
strzygnięty jednoznacznie w wyroku Sądu Najwyższego 
z dnia 11 lutego 2015 r., sygn. akt I PK 123/14. W wyroku tym
przyjęto, że umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosun-
ku pracy nie jest elementem stosunku pracy, który podlega
regulacji art. 231 k.p., w związku z tym wynikające z niej zo-
bowiązanie do wypłaty odszkodowania nie przechodzi na
nowego pracodawcę. Skład Sądu Najwyższego orzekający
w niniejszej sprawie podzielił wcześniej przywołane stano-
wisko.

Sędziowie uznali też, że zarówno przeważająca część po-
glądów doktryny prawa pracy, jak i orzecznictwo Sądu Naj-
wyższego stoją na stanowisku, iż umowa o zakazie konku-
rencji po ustaniu stosunku pracy nie uzupełnia treści umowy
o pracę. Zatem w ocenie Sądu Najwyższego nie można przy-
jąć, że do tej umowy znajduje zastosowanie art. 231 k.p. Sku-
tek przejścia z art. 231 k.p. nie obejmuje bowiem praw i obo-
wiązków wynikających z innych niż stosunek pracy stosun-
ków prawnych, choćby były z nim związane.

W tej sytuacji sędziowie uznali, że racjonalne jest założenie
polegające na tym, że to nowy pracodawca powinien decy-
dować o związaniu przejętego pracownika zakazem konku-
rencji po ustaniu stosunku pracy. Powody, jakie zdecydowa-
ły o zawarciu umowy z poprzednim pracodawcą, mogą bo-
wiem nie mieć dla niego żadnego znaczenia. Z powyższych
względów podjęto uchwałę jak w sentencji.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 6 maja 2015 r., sygn. akt
III PZP 2/15.

główny specjalista Tomasz Zalewski

Prawo pracy. Uprawnienia pracownika – ojca
Urlop ojcowski to uprawnienie stosunkowo nowe. Zo-

stało wprowadzone w 2010 r. Od tego czasu Kodeks pra-
cy w tym zakresie ulegał nowelizacji. W publikacji zapre-
zentowane zostały informacje dotyczące uprawnień ro-
dzicielskich pracowników – ojców. W broszurze czytel-
nik znajdzie odpowiedzi na wiele pytań. Na przykład,
czy pracownik może skorzystać z urlopu ojcowskiego
w czasie, gdy matka będzie przebywać na urlopie ma-
cierzyńskim? Jak długo trwa urlop ojcowski? Czy tyl-
ko biologicznym ojcom przysługuje taki urlop? Czy
pracownik – ojciec dziecka może wykorzystać urlop
macierzyński w przypadku, gdy matka nie jest pra-
cownicą? Autorkami publikacji „Prawo pracy.
Uprawnienia pracownika – ojca” są Agata Pawłow-
ska-Lis oraz Katarzyna Pietruszyńska.

Nowości 
wydawnicze

Stanisław Piórkowski, Instalacje elektryczne na budowie, bro-
szura, 40 stron.

Kolejna broszura z serii „Budownictwo”. Autor omawia zasa-
dy bezpiecznego użytkowania elektronarzędzi i innych urzą-
dzeń zasilanych energią elektryczną. Przedstawia także wy-
magania stawiane instalacjom elektrycznym użytkowanym
na terenie budowy, w szczególności rozdzielnicom budow-
lanym i przedłużaczom elektrycznym, mające bezpośredni
wpływ na bezpieczeństwo pracy.

Adresatami publikacji są zarówno pracownicy użytkują-
cy energię elektryczną na terenie budowy, jak i osoby kie-
rujące nimi oraz organizujące doprowadzenie energii
elektrycznej do stanowisk pracy. Osobom nieposiadają-
cym wykształcenia elektrycznego poradnik przedstawia
w przystępny sposób podstawowe informacje dotyczą-
ce zasad budowania i użytkowania instalacji elektrycz-
nej zasilającej urządzenia elektryczne na budowie.
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Kontroli legalności zatrudnienia cudzo-
ziemców dotyczyła narada szkoleniowa
nadinspektorów i inspektorów pracy z sek-
cji legalności zatrudnienia, która odbyła 
się 21-23 października br. w Krynicy Mor-
skiej przy aktywnym współudziale Straży
Granicznej. 

Program szkolenia obejmował m.in. omówienie ostatnich
zmian przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców
w Polsce oraz projektów ich dalszej nowelizacji. Zagadnienia
te przedstawił Jarosław Cichoń, główny specjalista z Depar-
tamentu Legalności Zatrudnienia GIP. Mówił również o kwe-
stii wdrożenia przez Polskę dyrektywy Parlamentu Europej-
skiego i Rady 2014/36/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie
warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w
celu zatrudnienia w charakterze pracownika sezonowego
(dyrektywa o pracy sezonowej cudzoziemców). 

Inne inicjatywy europejskie, tj. dyrektywę Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady 2014/67/UE z dnia 15 maja 2014 r. w spra-
wie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delego-
wania pracowników w ramach świadczenia usług (tzw. dy-
rektywa wdrożeniowa) oraz decyzję Parlamentu Europej-
skiego i Rady w sprawie utworzenia europejskiej platformy
na rzecz usprawnienia współpracy w zakresie zapobiegania
pracy nierejestrowanej i zniechęcania do niej, omówił Da-
riusz Górski, starszy specjalista w Departamencie Legalno-
ści Zatrudnienia GIP.

Wyniki kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie le-
galności zatrudnienia cudzoziemców zaprezentował Jaro-
sław Leśniewski, dyrektor Departamentu Legalności Za-
trudnienia GIP.

Funkcjonariusze Morskiego Oddziału Straży Granicznej za-
poznali uczestników szkolenia z podejmowanymi zadaniami
i działaniami, z doświadczeniami z kontroli legalności za-
trudnienia i pobytu cudzoziemców. Inspektorzy pracy po-
znali rozwiązania techniczne stosowane przez Straż Granicz-
ną do ochrony granicy RP przed próbami jej nielegalnego
przekroczenia oraz przemytem ludzi w rejonie Krynicy Mor-
skiej (Placówka Straży Granicznej w Krynicy Morskiej) oraz
Zalewu Wiślanego (Kaszubski Dywizjon Straży Granicznej).

Inspektorzy pracy udali się do placówki Straży Granicznej,
gdzie odbył się pokaz sprzętu stosowanego przez funkcjo-

nariuszy do ochrony granicy lądowej i morskiej z Federacją
Rosyjską. Odwiedzili także stanowisko monitorowania grani-
cy, gdzie SG pełni służbę przy radarach i monitorach. Jed-
nym z elementów szkolenia był wyjazd oraz piesze przejście
na lądowy odcinek granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Fede-
racją Rosyjską na Mierzei Wiślanej, gdzie uczestnicy zostali
zapoznani z systemem ochrony granicy (kamery termowi-
zyjne, radary, patrole piesze oraz zmotoryzowane itd.). W
porcie w Piaskach obejrzeli też poduszkowiec służący do pa-
trolowania Mierzei Wiślanej. 

Spotkanie szkoleniowe z udziałem inspektorów pracy za-
kończyła prezentacja przedstawiciela Morskiego Oddziału
Straży Granicznej na temat identyfikacji społeczno-kulturo-
wej cudzoziemców z różnych regionów świata oraz strategii
komunikowania się z cudzoziemcami.

główny specjalista Jarosław Cichoń
Główny Inspektorat Pracy

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy informa-
cję o śmierci naszego Kolegi 

Józefa Mikołaja

Zatrudniony w Okręgowym Inspektoracie Pracy w
Katowicach od 1 kwietnia 1981 r., początkowo koordy-
nował pracę Sekcji Transportu i Łączności, zajmującej
się kontrolą warunków pracy w zakładach transporto-
wych. Od 1992 r. pełnił funkcję nadinspektora pracy
Sekcji Górniczej. Z Jego bogatego doświadczenia za-
wodowego oraz ogromnej wiedzy wielokrotnie korzy-
stali koleżanki i koledzy przy rozwiązywaniu trudnych
problemów występujących w pracy inspektorskiej.

Do obowiązków podchodził zawsze bardzo poważ-
nie, wkładając w swoją pracę wszystkie umiejętności,
doświadczenie i serce. Kierował się troską o ludzi, dążył
do poprawy warunków pracy gwarantujących zacho-
wanie zdrowia i życia pracowników. Był za to ceniony 
i wielokrotnie nagradzany.

W 2008 r., po 45 latach nieprzerwanej aktywności za-
wodowej, w tym 27 lat w inspekcji pracy, przeszedł na
zasłużoną emeryturę.

W naszej pamięci pozostanie jako człowiek o nad-
zwyczajnym poczuciu obowiązku, całkowicie oddany
swej pracy, dobry i ceniony kolega.

Kierownictwo oraz pracownicy 
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach

Inspektorzy pracy 
na granicy Spotkaniami w Częstochowie i Katowicach z nauczycielami,

którzy zrealizowali program edukacyjny PIP „Kultura bezpie-
czeństwa”, zakończyła się IX edycja tego programu na tere-

nie działania OIP w Kato-
wicach. Przystąpiło do
niego 42 nauczycieli z 27
szkół, którzy przeprowa-
dzili lekcje z tematyki ob-
jętej programem dla pra-
wie 1600 uczniów, a na
zajęciach z inspekcyjny-
mi specjalistami w szko-
łach objętych progra-
mem było ponad 1100
uczniów i około 150 stu-
dentów. Nauczycielom,
którzy zrealizowali zało-
żenia programu, wręczo-
no świadectwa oraz po-
dziękowania. W Często-

chowie wicedyrektor Samorządowego Ośrodka Doskonale-
nia Grzegorz Papalski podkreślił znaczenie programu „Kul-
tura bezpieczeństwa” dla uczniów i nauczycieli, a nadinspek-
tor pracy Maciej Ujma przedstawił zagrożenia zdrowia i bez-
pieczeństwa w pracy nauczycieli.  Z kolei w Katowicach star-
szy inspektor Małgorzata Kołacz przybliżyła zagrożenia
bezpieczeństwa i zdrowia w pracy pedagogicznej. 

Konkurs plastyczny  

Z udziałem okręgowego inspektora pracy w Łodzi Andrzeja
Świderskiego odbyło się 16 listopada br.  podsumowanie IV
edycji Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego „Kultura bez-
pieczeństwa”. Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy o
przepisach prawnej ochrony pracy oraz zasad bhp wśród
uczniów szkół ponadgimnazjalnych o profilu zawodowym z
terenu województwa łódzkiego. Do OIP w Łodzi wpłynęło 76
prac konkursowych z 27 szkół; najlepszym przyznano nagro-
dy, autorzy prac wyróżnionych otrzymali upominki. Nauczy-
ciele otrzymali listy
gratulacyjne. Na-
grodzone i wyróż-
nione prace zosta-
ły wykorzystane
do stworzenia ka-
lendarza ścienne-
go na 2016 rok,
który otrzymali
uczniowie, nauczy-
ciele oraz szkoły
uczestniczące w
podsumowaniu konkursu plastycznego. Kalendarze będą też
wręczane laureatom innych działań prewencyjnych i konkur-
sów organizowanych w bieżącym roku przez Okręgowy In-
spektorat Pracy w Łodzi.

Kultura bezpieczeństwa

Aż 586 prac plastycznych z 52 publicznych szkół podstawo-
wych z województwa opolskiego wpłynęło na tegoroczny,
XXI Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy w
Rolnictwie, organizowany przez OIP w Opolu. Hasło prze-
wodnie konkursu brzmiało „Zagrożenia wypadkowe w go-
spodarstwach wiejskich w oczach dziecka”. W pracach wyko-
nanych różnymi technikami, np. z wykorzystaniem ziaren
zbóż, nie brakowało dzieci kierujących traktorami czy bawią-
cych się w nieodpowiednich miejscach. W skład komisji, na
czele z przewodniczącym wojewódzkiej komisji ds. bhp w
rolnictwie Aleksandrem Połoszczańskim, weszli również
przedstawiciele OIP w Opolu, KRUS, OODR w Łosiowie, Kura-
torium Oświaty, Opolski Związek Rolników i Organizacji Spo-
łecznych oraz KW PSP. Konkurs odbywał się w dwóch katego-
riach wiekowych, dla uczniów klas I-III oraz klas IV-VI. Jury
zdecydowało o przyznaniu trzech nagród głównych i dwóch

wyróżnień. Relacja z prac komisji konkursowej ukazała się 
w serwisie informacyjnym TVP Opole. Zagrożenia w oczach dziecka
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W siedzibie Głównego Inspektoratu Pracy 
4 grudnia 2015 r. odbył się finał XXVI edycji
ogólnopolskiego konkursu dla dziennika-
rzy zajmujących się problematyką prawa
pracy i działalnością PIP. 

Nagrody w postaci statuetki Salus Publica otrzymało 23
dziennikarzy mediów ogólnokrajowych i regionalnych, wrę-
czyła je Iwona Hickiewicz, główny inspektor pracy. W swoim
wystąpieniu podziękowała laureatom za popularyzację pra-
wa pracy oraz informowanie o działalności Państwowej In-
spekcji Pracy. Zwróciła uwagę na kluczową rolę mediów w
edukowaniu pracowników i pracodawców, wśród których
znajomość prawa pracy nie jest wciąż wystarczająca. Iwona
Hickiewicz widzi potrzebę wprowadzenia nowych uregulo-
wań dotyczących zatrudniania i uprawnień osób świadczą-
cych pracę na innej podstawie prawnej niż umowa o pracę.
Przypomniała, że inspekcja w ostatnich latach wielokrotnie

występowała z wnioskami legislacyjnymi zawierającymi pro-
pozycje zmian przepisów, poprawiających sytuację pracow-
ników i ograniczających nadużycia pracodawców. Przykła-
dem może być propozycja ograniczenia tzw. syndromu
pierwszej dniówki, czyli wprowadzenia obowiązku podpisa-
nia z pracownikiem umowy o pracę przed dopuszczeniem
go do pracy.
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370 metrów pod ziemią
Na terenie Kopalni Węgla Kamiennego
„Wujek” w Katowicach 20 listopada br. od-
był się finał piątej edycji konkursu „Bez-
pieczny skok z BHP do górnictwa”, organi-
zowanego przez katowicki Okręgowy In-
spektorat Pracy i Wyższy Urząd Górniczy,
pod patronatem Wojewody Śląskiego. 
W konkursie startują uczniowie kształcący
się w zawodach górnik eksploatacji pod-
ziemnej i technik górnictwa podziemnego.  

Etap wojewódzki konkursu odbył się 27 października br. 
w Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej
Uniwersytetu Śląskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w
Katowicach. Do konkursu przystąpiło 19 laureatów etapu
szkolnego ze szkół ponadgimnazjalnych w Bieruniu, Brzesz-
czach, Bytomiu, Gliwicach, Jastrzębiu-Zdroju, Jaworznie, Kato-
wicach, Knurowie, Libiążu, Mysłowicach, Ornontowicach,
Pawłowicach, Rudzie Śląskiej, Rybniku, Tychach, Wodzisławiu
Śląskim i Zabrzu. Na podstawie testu, przeprowadzonego pod
okiem fachowców, komisja konkursowa wyłoniła sześciu fina-
listów. Zwyciężył, najszybciej rozwiązując test i zdobywając
największą liczbę punktów, Sebastian Bendkowski z Zespo-
łu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach. Drugi był
Dominik Zawada z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w
Pawłowicach, trzeci – Mateusz Przeliorz z Zespołu Szkół Za-
wodowych w Wodzisławiu Śląskim. Do finału zakwalifikowali
się także Sławomir Ryszka z Powiatowego Zespołu nr 6 Szkół
Zawodowych i Ogólnokształcących w Brzeszczach, Piotr Za-
wadzki z Zespołu Szkół nr im. J. Iwaszkiewicza w Katowicach 
i Grzegorz Smętek z Zespołu Szkół w Lubiążu.

Po zakończeniu testu uczniowie, ich opiekunowie szkolni
oraz przedstawiciele WUG, Kuratorium Oświaty w Katowi-
cach i spółek węglowych wysłuchali informacji koordynatora

programu edukacyjnego OIP „Kultura bezpieczeństwa” 
o jego realizacji w całym kraju i na terenie województwa ślą-
skiego oraz pogadanki na temat roli górnictwa w kształto-
waniu się kultury pracy w Polsce. Niektórzy nauczyciele zło-
żyli już deklaracje przystąpienia do nowej edycji programu
„Kultura bezpieczeństwa”. Zainteresowani mogli uzyskać
wydawnictwa, m.in. „W pierwszej pracy. Podstawy wiedzy 
o ochronie pracy” wydane przez ZUS oraz zbiór komiksów
„Nie jesteś na sprzedaż”, dotyczący zagrożenia młodych pra-
cowników współczesną formą niewolnictwa, czyli handlem
ludźmi, wydany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych RP
w partnerstwie z Radą Europy, a dofinansowany z funduszy
norweskich.

Finał konkursu odbył się 20 listopada br. na terenie Kopalni
Węgla Kamiennego „Wujek” w Katowicach, w Domu Kultury
Katowickiego Holdingu Węglowego. Obecni byli m.in. Beata
Marynowska, okręgowy inspektor pracy w Katowicach,
Wojciech Magiera, wiceprezes Wyższego Urzędu Górnicze-
go, Michał Paprotny, naczelny inżynier, zastępca kierowni-
ka ruchu zakładu górniczego KWK „Wujek”. Zmagania obser-
wowali również przedstawiciele współorganizatorów i spół-
ek węglowych. Finał konkursu składał się z części teoretycz-
nej i praktycznej, która odbyła się w Podziemnym Ośrodku
Szkolenia Zawodowego, zlokalizowanym 370 m pod ziemią,
w kopalni „Wujek”. Uczestnicy rozwiązywali trzy problemowe
zadania, dotyczące urządzeń odstawy urobku i transportu
materiałów, zagrożeń naturalnych i technicznych, profilakty-
ki w zwalczaniu zagrożeń naturalnych i technicznych. W czę-
ści teoretycznej uczniowie mieli za zadanie rozwiązać test
zawierający 30 pytań. Tak jak w poprzednim etapie konkursu
pierwsze miejsce zajął Sebastian Bendkowski, drugie – Do-
minik Zawada, trzecie – Mateusz Przeliorz. Wszyscy
uczestnicy finału otrzymali nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

starszy specjalista Roman Adler
OIP Katowice 

Łukasz Guza – „Dziennik Gazeta Prawna” – nagroda specjalna
Elżbieta Łukowska – Informacyjna Agencja Radiowa
Bartosz Sendrowicz – „Gazeta Wyborcza”
Michał Miłosz – „Tygodnik Solidarność” 
Karolina Topolska – „Dziennik Gazeta Prawna”
Joanna Kalinowska – „Rzeczpospolita”
Mateusz Rzemek – „Rzeczpospolita”
Iwona Jackowska – „Puls Biznesu”
Agata Wodzień – „Gazeta Pomorska”
Kamila Kubik – „Dziennik Bałtycki”
Jadwiga Jenczelewska – „Dziennik Zachodni”
Katarzyna Bernat – Radio „eM Kielce”

Dariusz Ryś – Radio Eska Małopolska
Alicja Zboińska – „Dziennik Łódzki”
Marek Jarmołowicz – Radio ZET Gold
Edyta Hanszke – „Nowa Trybuna Opolska”
Piotr Fijałkowski – „Gazeta Wyborcza” Poznań
Krystian Szczepański – Radio Via Rzeszów
Inga Domurat – „Głos Koszaliński”
Janusz Weiss – Polskie Radio Jedynka
Ryszard Pragłowski – prezes 
Muzycznego Radia w Jeleniej Górze
Marcin Walków – „Gazeta Wrocławska”
Monika Owczarek – „Tygodnik Krąg” w Nowej Soli

Konkurs 
dla dziennikarzy rozstrzygnięty

Nagrodzeni dziennikarze
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Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczy-
pospolitej Polskiej z dnia 26 sierpnia 2015 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
// Dziennik Ustaw. – 2015 poz. 1412.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rze-
czypospolitej Polskiej z dnia 8 września
2015 r. o sprostowaniu błędów // Dziennik
Ustaw. – 2015 poz. 1442. Dot. brzmienia
art. 9 ust. 4  jednolitego tekstu ustawy z
dnia 30 października 2002 r. o ubezpiecze-
niu społecznym z tytułu wypadków przy
pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2015
r. poz. 1242). 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczy-
pospolitej Polskiej z dnia 8 września 2015 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
ustawy o normalizacji // Dziennik Ustaw. –
2015 poz. 1483.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczy-
pospolitej Polskiej z dnia 17 września 2015
r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
ustawy o samorządzie załogi przedsiębior-
stwa państwowego // Dziennik Ustaw. –
2015 poz. 1543.

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządze-
nia Ministra Infrastruktury w sprawie wa-
runków technicznych, jakim powinny od-
powiadać budynki i ich usytuowanie //
Dziennik Ustaw. – 2015 poz. 1422.

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 7 września 2015 r. w spra-
wie wskaźnika waloryzacji składek na ubez-
pieczenie emerytalne za II kwartał 2015 r. //
Monitor Polski. – 2015 poz. 825.

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z
dnia 22 października 2015 r. w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządze-
nia Prezesa Rady Ministrów w sprawie po-
wołania Międzyresortowej Komisji do
Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stę-
żeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla

Zdrowia w Środowisku Pracy // Dziennik
Ustaw. – 2015 poz. 1772.

Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komi-
tetu Normalizacyjnego z dnia 13 lipca 2015
r. w sprawie wykazu norm zharmonizowa-
nych // Monitor Polski. – 2015 poz. 1001.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
11 września 2015 r. w sprawie wysokości
kosztów upomnienia skierowanego przez
wierzyciela do zobowiązanego przed wsz-
częciem egzekucji administracyjnej //
Dziennik Ustaw. – 2015 poz. 1526.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
i Rozwoju z dnia 24 sierpnia 2015 r. zmienia-
jące rozporządzenie w sprawie nadania sta-
tutu Transportowemu Dozorowi Technicz-
nemu // Dziennik Ustaw. – 2015 poz. 1404.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
i Rozwoju z dnia 24 sierpnia 2015 r. zmienia-
jące rozporządzenie w sprawie świadectwa
maszynisty // Dziennik Ustaw. – 2015, poz.
1410.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
i Rozwoju z dnia 22 września 2015 r. zmie-
niające rozporządzenie w sprawie ogól-
nych warunków prowadzenia ruchu kolejo-
wego i sygnalizacji // Dziennik Ustaw. –
2015 poz. 1476.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
i Rozwoju z dnia 25 września 2015 r. w spra-
wie warunków oraz trybu wydawania, prze-
dłużania, zmiany i cofania autoryzacji bez-
pieczeństwa, certyfikatów bezpieczeństwa
i świadectw bezpieczeństwa // Dziennik
Ustaw. – 2015 poz. 1548.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
i Rozwoju z dnia 16 października 2015 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, ta-
blicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawie-
rającego dane dotyczące bezpieczeństwa
pracy i ochrony zdrowia // Dziennik Ustaw.
– 2015 poz. 1775.

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego z dnia 22 październi-
ka 2015 r. w sprawie wynagradzania pra-
cowników instytucji kultury // Dziennik
Ustaw. – 2015 poz. 1798.

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego z dnia 7 września 2015 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wa-
runków wynagradzania za pracę i przyzna-
wania innych świadczeń związanych z pra-
cą dla pracowników zatrudnionych w
uczelni publicznej // Dziennik Ustaw. –
2015 poz. 1452.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwo-
ści z dnia 29 września 2015 r. zmieniające

rozporządzenie w sprawie przekazania nie-
którym sądom rejonowym rozpoznawania
spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpie-
czeń społecznych z obszarów właściwości
innych sądów rejonowych // Dziennik
Ustaw. – 2015 poz. 1592.

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagra-
nicznych z dnia 13 sierpnia 2015 r. w spra-
wie zasad wynagradzania i przyznawania
innych świadczeń pracownikom Polskiego
Instytutu Spraw Międzynarodowych //
Dziennik Ustaw. – 2015 poz. 1421.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia
25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu ozna-
kowania miejsc, rurociągów oraz pojemni-
ków i zbiorników służących do przechowy-
wania lub zawierających substancje stwa-
rzające zagrożenie lub mieszaniny stwarza-
jące zagrożenie // Dziennik Ustaw. – 2015
poz. 1368.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
11 września 2015 r. w sprawie wysokości
minimalnego wynagrodzenia za pracę w
2016 r. // Dziennik Ustaw. – 2015 poz. 1385.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 
4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasy-
fikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) // Dziennik
Ustaw. – 2015 poz. 1676.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
13 października 2015 r. zmieniające rozpo-
rządzenie w sprawie wykazu prac szczegól-
nie uciążliwych lub szkodliwych dla zdro-
wia kobiet // Dziennik Ustaw. – 2015 poz.
1737.

Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmia-
nie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Prawo
budowlane oraz ustawy – Kodeks postępo-
wania w sprawach o wykroczenia // Dzien-
nik Ustaw. – 2015 poz. 1549. 

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na
morzu // Dziennik Ustaw. – 2015 poz. 1569.

Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmia-
nie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy
o Krajowym Rejestrze Karnym // Dziennik
Ustaw. – 2015 poz. 1629.

Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmia-
nie ustawy o świadczeniach opieki zdro-
wotnej finansowanych ze środków publicz-
nych oraz niektórych innych ustaw // Dzien-
nik Ustaw. – 2015 poz. 1735.

Zarządzenie nr 18 Marszałka Sejmu Rze-
czypospolitej Polskiej z dnia 28 września
2015 r. w sprawie ustalenia wzoru legityma-
cji służbowej pracownika Państwowej In-
spekcji Pracy wykonującego lub nadzorują-
cego czynności kontrolne // Monitor Polski.
– 2015 poz. 1012.

Opracowała: Danuta Szot
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Sprawca w swoich zastrzeżeniach do tre-
ści protokołu powypadkowego nie zgodził
się z ustaleniem zespołu, że z jego strony
była to próba samobójcza.  

Zespół powypadkowy uznał też, że spraw-
ca „świadomie nie zabezpieczając się w ma-
jące na sobie ŚOI i wychodząc poza obrys
rusztowania, gdzie doszło do niespodziewa-
nego upadku z rusztowania, zerwał związek
z miejscem pracy”. Pracownik oświadczył, że
w dniu wypadku, pracując na wysokości 8 m,
„czuł się osłabiony z przegrzania i tak, jakby
tracił świadomość”, gdyż panowała wówczas
wysoka temperatura (ponad 34°C, a w miej-
scu wykonywania pracy „na pewno powyżej
40°C”). Uznał, że „warunki pogodowe, w
szczególności wysoka temperatura, spowo-
dowały znaczne przegrzanie organizmu i za-
burzenie w jego funkcjonowaniu, aż do utra-
ty świadomości”. Pracownik podał, że „nie
miał świadomości tego, co robi, nie była to w
żadnym razie świadoma próba samobójcza”.

W związku z wniesionymi przez sprawcę
zastrzeżeniami zespół powypadkowy spo-
rządził nowy protokół, w którym odniósł się
do tych zastrzeżeń. Wysłuchał dodatkowo
nowego świadka, który oświadczył, że sły-
szał, kiedy na pytanie ratownika podczas
akcji udzielania pierwszej pomocy medycz-
nej sprawca powiedział, że leczy się na de-
presję. Poszkodowany nie poinformował o
tym pracodawcy. Ponadto zespół powy-
padkowy stwierdził, że w karcie medycz-
nych czynności lekarskich, pielęgniarskich,
ratowniczych na SOR znalazł się zapis, że
sprawca od dwóch miesięcy leczony był
psychiatrycznie na depresję. Nie dostarczył
jednak zespołowi powypadkowemu doku-
mentów z przebiegu leczenia na oddziale
psychiatrii, gdzie przebywał trzy tygodnie. 

Zespół powypadkowy w nowym proto-
kole podał także, że poszkodowany z jednej
strony nie pamięta, na jakiej wysokości pra-
cował, a z drugiej strony podaje szczegóły
dotyczące rozpoczęcia pracy, czasu prze-
rwy śniadaniowej czy temperatury powie-
trza. Według ustaleń zespołu mija się on też
z prawdą w sprawie długości pracy oraz
rzekomego braku dostarczania wody do pi-
cia. Z dokumentacji fotograficznej wynika,
że woda do picia znajdowała się na stano-
wisku pracy. Zespół powypadkowy zazna-

czył również, że pracownicy wiedzieli (m.in.
po rannej odprawie), że w przypadku złego
samopoczucia mają obowiązek informo-
wać o tym przełożonych. Sprawca nikogo
nie poinformował. 

Ostatecznie zespół podtrzymał swoje
pierwotne ustalenia zawarte w protokole
powypadkowym, dotyczące okoliczności 
i przyczyn upadku sprawcy, uznając, że nie
jest to jednak w przypadku tego pracowni-
ka wypadek przy pracy. Uznał, że nie był to
wypadek zbiorowy, gdyż wypadkowi przy
pracy uległ tylko pracownik pracujący na
poziomie „0” pod rusztowaniem. Do treści
nowego protokołu powypadkowego
sprawca nie wnosił już pisemnych zastrze-
żeń.

Zespół powypadkowy przestrzegał wy-
maganych procedur w postępowaniu po-
wypadkowym, m.in. uzyskał wyjaśnienia
dotyczące wypadku od poszkodowanych 
i informacje od świadków wypadku oraz
dokonał kwalifikacji tego wypadku przy
pracy. W wyniku postępowania zespół usta-
lił następujące przyczyny wypadku:

● Sprawca – bezpośrednia: upadek po-
szkodowanego z wysokości ok. 8 metrów
na stojącego na ziemi współpracownika;
pośrednie: brak stosowania przez poszko-
dowanego ŚOI, próba samobójcza pracow-
nika;

● Poszkodowany – bezpośrednia: ude-
rzenie poszkodowanego przez spadające-
go współpracownika; pośrednie: zaskocze-
nie niespodziewanym zdarzeniem, próba
samobójcza sprawcy.

Ponadto zespół powypadkowy uznał, że
sprawca przyczynił się do wypadku umyśl-
nie, poprzez nieużywanie przydzielonych
środków ochrony indywidualnej, czym na-
ruszył przepis art. 211 § k.p. Ustalając oko-
liczności i przyczyny wypadku przy pracy
poszkodowanego, zespół nie dopatrzył się
żadnych przyczyn wypadku leżących po
stronie pracodawcy. Wnioski i zalecenia
profilaktyczne to przeprowadzenie dodat-
kowych szkoleń w zakresie bhp dla wszyst-
kich zatrudnionych pracowników ze szcze-
gólnym uwzględnieniem pracy na wysoko-
ści podczas montażu i demontażu ruszto-
wań, zapoznanie pracowników z okoliczno-
ściami tego wypadku, a także przypomnie-

nie i przeanalizowanie praw i obowiązków
pracowniczych wynikających z przepisów
Kodeksu pracy. Zespół zalecił ponadto do
rozważenia zarządu spółki możliwość kie-
rowania pracowników nowo zatrudnianych
oraz już pracujących podczas badań okre-
sowych czy kontrolnych na badania psy-
chiatryczne w celu uniknięcia podobnego
zdarzenia w przyszłości.

Jak wynika z dokumentacji, że zespół po-
wypadkowy skupił się w zasadzie na ludz-
kich przyczynach tego zdarzenia i nie od-
niósł się do ewentualnych przyczyn organi-
zacyjnych, które mogły również wystąpić,
np. zabezpieczenia stanowisk pracy po-

mocników montażystów rusztowań pracu-
jących bezpośrednio w strefie niebezpiecz-
nej przy montowanym rusztowaniu pod-
czas niewykonywania prac transportowych
elementów rusztowań.

Oględziny stanowiska pracy, gdzie miał
miejsce wypadek, nie wykazały nieprawi-
dłowości dotyczących samego rusztowa-
nia, które było dopiero montowane. Prace
montażowe rusztowania zostały niezwłocz-
nie wstrzymane przez nadzorujących robo-
ty do czasu wyjaśnienia okoliczności i przy-
czyn wypadku. Kontrolujący uznał, że w
związku z wypadkiem nie było podstaw do
ukarania pracodawcy i osób kierujących
pracownikami.

st. inspektor – spec. Marek Nowakowski
OIP Bydgoszcz, Oddział Włocławek
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Próba samobójcza



W wyniku wypadku obrażenia odnieśli
zarówno jego sprawca, jak i poszkodowa-
ny. Pracownik, który spadł (sprawca), do-
znał urazu głowy, rany tłuczonej potylicy,
urazu biodra prawego. U pracownika, na
którego spadł sprawca, lekarze stwierdzili
złamanie kręgosłupa piersiowego w zakre-
sie trzonu i łuku TH6, złamanie wyrostków
poprzecznych TH3 i TH4, złamanie wyrost-
ka poprzecznego TH5 i główki żebra, zła-
manie wyrostka poprzecznego TH7, złama-
nie mostka na wysokości rękojeści i trzonu.

W dniu wypadku kontrolowana spółka
zajmowała się montażem metalowego
rusztowania budowlanego przy obiekcie
czerpni powietrza elektrowni we Włocław-
ku. Inwestorem budowy był Polski Koncern
Naftowy ORLEN S.A. I sprawca, i poszkodo-
wany byli zatrudnieni w spółce na podsta-
wie umów o pracę – sprawca na stanowi-
sku monter rusztowań, a poszkodowany na
stanowisku pomocnik montera rusztowań.
Obydwaj pracownicy przeszli wymagane
szkolenia bhp oraz profilaktyczne badania
lekarskie stwierdzające brak przeciwwska-
zań do pracy na powierzonych im stanowi-
skach. Poinformowani byli również o ryzy-
ku zawodowym, również w dniu wypadku,
przed rozpoczęciem pracy. Sprawca posia-
dał także uprawnienia montażysty ruszto-
wań budowlano-montażowych metalo-
wych (świadectwo Instytutu Mechanizacji
Budownictwa i Górnictwa Skalnego oraz
książkę operatora). Wyposażony był w szel-
ki bezpieczeństwa P-40, nr katalogowy AB
140 01 z podwójnym amortyzatorem bez-
pieczeństwa.

Okoliczności wypadku 

W dniu zdarzenia ośmioosobowa bryga-
da, w skład której wchodzili sprawca i po-
szkodowany, wykonywała prace montażo-
we metalowego rusztowania budowlane-
go na podstawie pisemnego pozwolenia
na pracę na wysokości oraz pisemnego po-
lecenia na pracę. Był to już kolejny dzień
pracy. Kilku pracowników montowało rusz-

towanie na wysokości ok. 8 m. W tym czasie
poszkodowany znajdował się na poziomie
otaczającego terenu, a jego zadaniem było
podawanie elementów rusztowania pra-
cownikom pracującym na wysokości, mon-
tującym rusztowanie.

Z zeznań świadków wypadku i z treści
protokołów powypadkowych wynika, że
ok. godziny 13.30 jeden z montażystów
rusztowania „po zamontowaniu rygla wy-
szedł poza obrys rusztowania i stanął przo-
dem do rusztowania a tyłem do strefy mon-
tażu”. Nie był zabezpieczony w tym czasie
przed upadkiem z wysokości, tj. nie zapiął
klamer zapinających amortyzatorów do
konstrukcji rusztowania. W chwili wypadku
dwie klamry zapięte były za pasy szelek. 
W pewnym momencie montażysta spadł 
z wysokości. Okazało się, że na stojącego
na poziomie „0” poszkodowanego. Współ-
pracownicy natychmiast zeszli z rusztowa-
nia, by udzielić pomocy poszkodowanym. 

Postępowanie powypadkowe 

Pracodawca niezwłocznie powołał ze-
spół powypadkowy, który przystąpił do
ustalania okoliczności i przyczyn wypadku.
Sporządzono dwa protokoły, z których tre-
ścią zapoznano poszkodowanego i spraw-
cę. Poszkodowany nie wnosił uwag do tre-
ści protokołu odnoszących się do niego,
gdzie zespół powypadkowy zakwalifikował
jego wypadek jako indywidualny ciężki wy-
padek przy pracy. Sprawca natomiast
wniósł pisemne zastrzeżenia do ustaleń ze-
społu powypadkowego, który nie uznał
jego wypadku za wypadek przy pracy, 
a swoje stanowisko uzasadnił tym, że z tre-
ści otrzymanej od poszkodowanego karty
medycznych czynności lekarskich, pielę-
gniarskich i ratowniczych na szpitalnym
oddziale ratunkowym (SOR) wynikało, iż
poszkodowany sprawca „oświadczył poli-
cjantowi, że była to próba samobójcza”.
Konsekwencją tej informacji było przewie-
zienie go do szpitala na oddział psychia-
tryczny. 

Próba samobójcza przyczyną ciężkiego wypadku

Na terenie budowy elek-
trowni gazowo-parowej
we Włocławku w sierp-
niu br. doszło do cięż-
kiego wypadku przy
pracy, któremu uległo
dwóch pracowników
spółki zajmującej się
montażem rusztowań
budowlanych. Z wstęp-
nych ustaleń wynikało,
że jeden z nich spadł z
wysokości ok. 8 m z me-
talowego rusztowania
na innego pracownika,
znajdującego się na po-
ziomie otaczającego te-
renu, pod rusztowa-
niem.

Dokończenie na stronie 34.


