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Rada Ochrony Pracy na posiedzeniu 17 maja 2016 r. w siedzibie parlamentu pozytywnie zaopiniowała dla marszałka Sejmu wniosek głównego inspektora pracy w sprawie
powołania Zbigniewa Ryfki na stanowisko zastępcy głównego inspektora pracy.
Wyraziła również pozytywną opinię w sprawie odwołania Beaty Marynowskiej ze stanowiska okręgowego inspektora pracy w Katowicach w związku ze złożoną rezygnacją. W głównym punkcie obrad członkowie ROP zapoznali się ze skutkami dla budżetu państwa zastępowania umów o pracę umowami cywilnoprawnymi i zatrudnienia w szarej strefie, w tym z opracowaniem Państwowej Inspekcji Pracy na ten temat.
– Udzielenie odpowiedzi na pytanie, ile
osób w Polsce pracuje nielegalnie, jest
niezwykle trudne. Szara strefa gospodarki pozostaje w ukryciu przed oficjalnymi
rejestrami i organami kontroli, dlatego
wymyka się wszelkim statystykom. Zjawisko to jest właściwe niemierzalne – powiedział główny inspektor pracy Roman
Giedrojć.
Zwrócił uwagę, że na podstawie wyników kontroli przeprowadzonych przez
PIP trudno określić również skalę zawierania umów cywilnoprawnych zamiast
umów o pracę. Ustalenia dokonywane w
trakcie kontroli nie mają charakteru badania statystycznego i nie stanowią podstawy do szacowania uszczupleń
budżetowych.
Niemniej można podjąć próbę oszacowania rozmiarów
tych negatywnych zjawisk i strat, jakie w związku z tym

Nasze okręgi – o ludziach, wydarzeniach, kontrolach
w nowym cyklu artykułów prezentujących okręgowe inspektoraty pracy.
Siła w ludziach
Spektrum realizowanych przez OIP w Krakowie spraw jest szerokie
– ponad 5 tysięcy kontroli rocznie, odpowiedzi na skargi, udzielanie porad prawnych, kampanie, badanie wypadków i katastrof budowlanych, nadzór na budowach.
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ponosi budżet państwa, w oparciu zarówno o wyniki
kontroli inspekcji pracy, jak i dane innych instytucji, m.in.
GUS. Taką szacunkową kalkulację przedstawił dyrektor
Departamentu Legalności Zatrudnienia GIP Jarosław
Leśniewski.
Uogólniając wyniki kontroli PIP, można by więc przyjąć,
że spośród 12,5 mln pracowników aż 600 tys. pracuje nielegalnie. Zakładając, że osoby te otrzymywałyby wyna-

grodzenie na poziomie płacy minimalnej – 1750 zł brutto
w 2015 r. – to straty dla budżetu z tytułu nieopłaconych
składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych można by szacować na 440 mln zł miesięcznie i 5,3 mld zł rocznie, a wraz z 840 mln zł nieopłaconych
zaliczek na podatek dochodowy – na 6,1 mld zł. Gdyby
założyć z kolei, że osoby te zarabiałyby 2,5 tys. zł brutto –
czyli wysokość średniego wynagrodzenia w sektorze mikroprzedsiębiorstw – straty sięgną aż 9 mld zł.
Jarosław Leśniewski przytoczył także szacunki Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dokonane w 2014
roku, m.in. w oparciu o dane Państwowej Inspekcji Pracy,
Ministerstwa Finansów oraz Najwyższej Izby Kontroli, dotyczące strat dla budżetu wynikłych z zastępowania
umów o pracę umowami cywilnoprawnymi. Wskazują
one, że straty te mogą wahać się od 650 mln do 1,25 mld
zł rocznie. (D.D.)
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Wiadomości
nie tylko z kraju
Ostatnie pożegnanie Leszka Zająca
Na cmentarzu parafialnym w stołecznym Ursusie 31 maja 2016 r. pożegnaliśmy Leszka Zająca, zastępcę głównego inspektora pracy, dobrego i prawego człowieka, szefa, kolegę.
Z Państwową Inspekcją Pracy związany był przez 36 lat. Przeszedł w niej wszystkie szczeble kariery zawodowej. Zmagając się
ze śmiertelną chorobą, pracował nieomal do końca swoich dni.
Uroczystości pogrzebowe: msza święta w miejscowym kościele
i sam pogrzeb na cmentarzu zgromadziły, obok najbliższej rodzi-

Z głębokim żalem i smutkiem żegnam
Śp.

Leszka Zająca
Zastępcę Głównego Inspektora Pracy

Rodzinie i Bliskim składam wyrazy
głębokiego współczucia oraz słowa
wsparcia
Stanisław Szwed
Sekretarz Stanu w Ministerstwie
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Śp.

Leszka Zająca
Zastępcy Głównego Inspektora Pracy
ny, bardzo liczne grono przyjaciół, współpracowników, inspektorów pracy z całego kraju, a także osób, które zawodowo stykały się
z Leszkiem Zającem.
Żegnając zmarłego nad jego trumną główny inspektor pracy
Roman Giedrojć przypomniał drogę zawodową swojego zastępcy. Podkreślił, że Leszek Zając nadzorował i koordynował trzy najważniejsze departamenty GIP: nadzoru i kontroli, prawa oraz legalności zatrudnienia. Jego działalność zawodową zawsze cechowała troska o zdrowie i życie osób wykonujących pracę. Wymagał
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Praca tymczasowa pod lupą posłów

przede wszystkim od siebie, ale także od swoich pracowników. Był ciepłym, uczciwym człowiekiem, który
swoim działaniem znacząco przyczyniał się do poprawy
warunków pracy w kraju.
Szef PIP złożył wyrazy współczucia rodzinie zmarłego.
Leszka Zająca pożegnali także nad trumną nestor środowiska okręgowych inspektorów pracy Tadeusz Fic z
Krakowa, dyrektor Centralnego Instytutu Ochrony Pracy i zarazem wiceprzewodnicząca Rady Ochrony Pracy
prof. Danuta Koradecka, a także syn zmarłego.

Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy
głębokiego współczucia
Poseł Janusz Śniadek
przewodniczący
oraz członkowie Rady Ochrony
Pracy przy Sejmie RP
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Posiedzenie Komitetu
Wyższych Inspektorów
Pracy
„Prewencja i kontrola narażenia na substancje
niebezpieczne” były tematem konferencji zorganizowanej podczas 70. posiedzenia Komitetu
Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC), które odbyło
się 17 i 18 maja br. w Amsterdamie. W obradach
wzięli udział przedstawiciele PIP: Jarosław Nyzio,
starszy inspektor pracy – specjalista z OIP w Poznaniu oraz Robert Jaworski, główny specjalista
w Sekcji Współpracy z Zagranicą GIP. Podczas dnia
tematycznego skoncentrowano się na prezentacji i wymianie doświadczeń inspekcji pracy związanych z kontrolą i prewencją narażenia na azbest
i respirabilną krzemionkę krystaliczną, ze szczególnym uwzględnieniem sektora budowlanego.
Warsztaty tematyczne umożliwiły m.in. zapoznanie się z bezpiecznymi praktykami pracy przy usuwaniu azbestu i obróbce materiałów budowlanych zawierających krzemionkę, poznanie najnowszych środków ochrony indywidualnej służących zabezpieczeniu pracowników przed narażeniem na te substancje. W programie konferencji
znalazło się wystąpienie inspektora Jarosława Nyzia „Program oczyszczania kraju z azbestu i kontroli PIP w zakresie przestrzegania przepisów bhp
podczas usuwania azbestu”.
Podsumowano dotychczasowe działania i uzgodniono nowe. 72. posiedzenie SLIC odbędzie się na
Malcie, dotyczyć będzie ochrony inspektorów
pracy podczas kontroli. W nowo ukonstytuowanej grupie roboczej, która będzie pomagać inspekcji maltańskiej znalazła się również Polska.
Kolejne, 71. posiedzenie Komitetu, odbędzie się
9-10 listopada br. na Słowacji, a temat konferencji
będzie brzmiał „Starzenie się pracowników a
zmiany na rynku pracy – rola inspekcji pracy”.
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Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej na posiedzeniu
19 maja br. przyjęła informację głównego inspektora pracy o egzekwowaniu przestrzegania przepisów prawa wobec pracowników tymczasowych
na podstawie wyników działalności kontrolno-nadzorczej Państwowej Inspekcji Pracy w latach 2013-2015.
– Obserwowany w ostatnich latach wzrost zainteresowania pracą tymczasową, jako modelem zatrudnienia bardziej elastycznym i mniej obciążającym finansowo pracodawcę i przedsiębiorcę, wygenerował wiele nieprawidłowości w zakresie przestrzegania prawa pracy – powiedział szef
inspekcji pracy Roman Giedrojć. Podkreślił przy tym, że obowiązujące
dziś regulacje prawne nie odpowiadają w pełni obecnym realiom społeczno-gospodarczym.
Jak poinformował posłów dyrektor Departamentu Legalności Zatrudnienia GIP Jarosław Leśniewski, inspektorzy pracy kontrolują równolegle
agencje zatrudnienia, będące formalnymi pracodawcami dla pracowników tymczasowych i pracodawców użytkowników, u których faktycznie
świadczona jest praca. Zwracają przy tym szczególną uwagę na polskie
agencje kierujące pracowników tymczasowych do pracy u zagranicznych
pracodawców użytkowników, a także na pracodawców użytkowników, u
których świadczą pracę cudzoziemcy, skierowani do tych prac przez zagraniczne agencje.
W latach 2013-2015 przeprowadzili łącznie 1209 kontroli z zakresu pracy tymczasowej, w tym 585 w agencjach pracy tymczasowej i 624 u pracodawców użytkowników. Uchybienia stwierdzono u blisko ¾ skontrolowanych podmiotów. Skala naruszeń przepisów ustawy o zatrudnianiu
pracowników tymczasowych pozostawała w kolejnych latach na podobnym poziomie.

W katowickim okręgu

Główny inspektor pracy Roman Giedrojć podjął decyzję o powierzeniu z dniem 24 maja 2016 r. Januszowi Grygierczykowi obowiązków zastępcy okręgowego inspektora pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy
w Katowicach.
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ści ich samodzielnego egzekwowania
wśród pracowników. Braki w tym zakresie są bardzo często bezwzględnie wykorzystywane.

Efektywność i specjalizacja
Rozmowa ze Zbigniewem Ryfką,
zastępcą głównego inspektora pracy.
Jakie zadania będzie pan inspektor realizował na stanowisku zastępcy szefa inspekcji pracy?
Najogólniej rzecz ujmując, będę realizował zadania powierzone przez głównego inspektora pracy, zgodnie z zasadą, że
kierunek działań urzędu, strategię funkcjonowania instytucji
oraz organizację pracy, podział zadań i odpowiedzialności
określa jego szef. Ja ze swej strony zamierzam położyć główne
akcenty na odbiurokratyzowanie pracy inspektorów, stworzenie warunków do specjalizacji w większym niż dotychczas zakresie, a także wypracowanie nowych rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo inspektorów podczas prowadzenia
kontroli. Obejmuję funkcję zastępcy głównego inspektora
pracy bezpośrednio ze stanowiska „inspektora terenowego”.
Mam świeżo w pamięci realia, w jakich inspektorzy prowadzą
działalność kontrolną, znam trudności i ograniczenia. To jest
wiedza, którą zamierzam wykorzystać na nowym stanowisku.
Mam oczywiście świadomość, że to, o czym wspomniałem, to
jedynie niewielki fragment nowych obowiązków, ale w mojej
ocenie istotny, jeśli chcemy nadać naszemu urzędowi nową
dynamikę działania, większą efektywność i skuteczność.
Jestem głęboko przekonany, że pod nowym kierownictwem wiele pozytywnych rozwiązań zostanie wdrożonych
w życie. Pierwsze z nich są już realizowane. Mam tu na myśli
zapewnienie pracownikom podwyżki wynagrodzeń i przyznanie nagród, których w minionych latach praktycznie nie
było bądź były w niewielkiej wysokości.
Czy obecny system oceny działania inspektorów rzetelnie oddaje efekty ich pracy?
Dotykamy trudnej materii. W tej kwestii mogę się wypowiedzieć jako inspektor, który podlegał takiej ocenie. Nie będę
ukrywał, że mam raczej krytyczny stosunek do, moim zdaniem, zbyt rozbudowanego i zbiurokratyzowanego systemu
ocen bieżących. Systemu opartego głównie na ocenie dokumentacji. Mam poważne wątpliwości, czy praca, jaka dzisiaj
jest poświęcana na ocenę pracowników, przynosi adekwatne
do niej rezultaty, czy daje szansę na eliminowanie błędów,
podnoszenie umiejętności i doskonalenie warsztatu. Może
bardziej efektywne byłoby wykorzystanie części tego czasu
przez nadinspektora np. na kontrolę wspólnie z inspektorem
pracy. Myślę, że przyniosłoby to dużo więcej pożytku i to zarówno początkującym inspektorom, zdobywającym dopiero
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doświadczenia, jak i tym starszym, chroniąc ich być może
przed popadaniem w rutynę i schematyzm. Z pewnością
umożliwiałoby bardziej wszechstronną i obiektywną ocenę
pracy. Pracuję w inspekcji pracy już prawie ćwierć wieku i zawsze oceny pracy inspektorskiej – chociaż nie tak sformalizowane i rozbudowane – były przedmiotem gorących dyskusji.
W praktyce nie ma przecież czegoś takiego jak dwie identyczne kontrole. Każda ma inny stan faktyczny, kontekst, atmosferę. Czy można to wszystko ocenić na podstawie samej tylko
dokumentacji pokontrolnej? Warto również wysłuchać, co na
ten temat sądzą sami pracownicy i związki zawodowe. Jestem
przekonany, że obecne kierownictwo z uwagą przyjrzy się
temu problemowi.
Jaka powinna być rola prewencji w procesie podnoszenia poziomu praworządności w stosunkach pracy?
Prewencja jest ważnym elementem misji PIP. Ale inaczej wyglądają działania prewencyjne, jeśli mówimy o bezpieczeństwie pracy, bo tu – w mojej ocenie – najważniejsza i najskuteczniejsza będzie kontrola, a inaczej powinniśmy postępować, jeśli chcemy przeciwdziałać niepożądanym zjawiskom w
sferze prawnej ochrony pracy. Tu bardzo duże znaczenie będą
miały działania edukacyjne i informacyjne kierowane zarówno
do pracodawców, jak i pracowników. Szczególnie jednak powinniśmy dążyć do zwiększenia świadomości praw i możliwo-
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Formą takiej celowanej prewencji
jest bezsankcyjna pierwsza kontrola, którą wprowadził główny inspektor pracy Roman Giedrojć…
Tak, jest to z pewnością krok w dobrym kierunku. Daje szansę na prawdziwe partnerstwo z tymi pracodawcami, którzy nie tylko deklarują, ale potwierdzą w praktyce chęć tworzenia
bezpiecznych i higienicznych warunków pracy z jednoczesnym przestrzeganiem praw pracowniczych. W wielu
przypadkach warto dać pracodawcy
szansę, szczególnie gdy jego niezgodne z prawem działania były spowodowane niewiedzą, brakiem przygotowania czy niezrozumieniem skomplikowanych przepisów. Naszym celem jest
eliminowanie nieprawidłowości i jeśli
osiągnięcie tego celu jest możliwe bez
stosowania sankcji, to powinniśmy
z tego korzystać. Z własnego doświadczenia wiem, że to rozwiązanie najczęściej dotyczy drobnych przedsiębiorców, w ograniczonym zakresie korzystających ze wsparcia profesjonalnej
służby bhp czy kadrowej. Jednocześnie
takiej kontroli powinien towarzyszyć
jasny komunikat skierowany do pracodawcy, że niezastosowanie sankcji nie
jest przyzwoleniem na nieprzestrzeganie przepisów, a ewentualna rekontrola będzie przebiegać z wykorzystaniem
przez inspektora wszystkich dostępnych prawem środków.
Oczywiście wspomniana zasada odstępowania od stosowania sankcji nie
ma zastosowania w sytuacji, gdy mamy
do czynienia z drastycznymi przypadkami świadomego łamania prawa, np.
nielegalnego zatrudniania czy prowadzenia pracy w warunkach bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia.
Dziękuję za rozmowę.

Zbigniew Ryfka
zastępcą głównego inspektora pracy
Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński powołał z dniem 31 maja 2016 r.
Zbigniewa Ryfkę, dotychczasowego nadinspektora pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Katowicach, na stanowisko zastępcy głównego inspektora pracy. Kandydaturę tę pozytywnie zaopiniowała Rada Ochrony Pracy.

Uroczyste wręczenie Zbigniewowi Ryfce aktu powołania miało miejsce w gabinecie marszałka Sejmu. Obecni byli: Roman Giedrojć, główny inspektor pracy
oraz Agnieszka Kaczmarska i Adam Podgórski, zastępcy szefa Kancelarii Sejmu.
Fot. K. Białoskórski

Zastępca szefa okręgu w Warszawie

Roman Giedrojć, główny
inspektor pracy, zdecydował
o powierzeniu Grzegorzowi
Chwedorukowi z dniem 11
maja br. pełnienia obowiązków zastępcy okręgowego
inspektora pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy w
Warszawie.

Rozmawiał Tomasz Zalewski
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Katarzyna Nogańska

Zmiany w przepisach

Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem
(cz. I)

Spośród wszystkich zagadnień prawa pracy
najbardziej dynamiczne
zmiany w ostatnich latach dotyczyły uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem.
Nowe rozwiązania,
wprowadzone do Kodeksu pracy od 2 stycznia 2016 r. ustawą z dnia
24 lipca 2015 r. o zmianie
ustawy – Kodeks pracy
oraz niektórych innych
ustaw (Dz.U. z 2015 r.,
poz. 1268 i 1735), dają
rodzicom dużo większą
niż dotychczas możliwość pogodzenia obowiązków pracowniczych
z obowiązkami rodzinnymi.
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Zmiany społeczno-gospodarcze spowodowały, że obecnie rodzice swoją aktywność zawodową realizują nie tylko poprzez
świadczenie pracy na podstawie stosunku
pracy, ale również poprzez zarobkowanie
na podstawie umów cywilnoprawnych czy
prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Z tego względu nowe rozwiązania
zrównały uprawnienia w zakresie rodzicielstwa rodziców – pracowników i rodziców –
ubezpieczonych, objętych ubezpieczeniem społecznym w razie choroby i macierzyństwa, określonym w ustawie z dnia 13
października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 121).
Wprowadzono też uprawnienia dla pracownika lub ubezpieczonego – innego
członka najbliższej rodziny. Nowelizacja
Kodeksu pracy nie zawiera definicji innego
członka najbliższej rodziny. Pojęcia tego
nie konkretyzuje również art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
(Dz.U. z 2014 r. poz. 159), do którego odsyła
nas Kodeks pracy. Można w związku z tym
posiłkować się definicją członka rodziny
sprecyzowaną na potrzeby ustalania prawa
do zasiłku opiekuńczego, która obejmuje
m.in. rodziców, macochę, ojczyma, dziadków, dzieci, wnuki i rodzeństwo, a w sytuacjach spornych decyzje o zaliczeniu konkretnej osoby do grona najbliższej rodziny
będzie podejmować sąd orzekający w danej sprawie.
Znowelizowane przepisy przewidują
możliwość korzystania przez rodziców
dziecka tylko z trzech rodzajów zwolnień
od pracy: z urlopu macierzyńskiego, urlopu

rodzicielskiego i urlopu wychowawczego.
Brak w tym wykazie dodatkowego urlopu
macierzyńskiego nie oznacza, że uprawnienia w tym zakresie zostały uszczuplone.
Urlop ten włączono do urlopu rodzicielskiego, którego czas trwania został odpowiednio wydłużony.

Urlop macierzyński po zmianach
Znowelizowane przepisy zrównały uprawnienia w zakresie rodzicielstwa rodziców –
pracowników i rodziców – ubezpieczonych.
Obecnie matka dziecka ma prawo zrezygnować z części urlopu macierzyńskiego i
powrócić do pracy, jeżeli po porodzie wykorzystała co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego, pod warunkiem że obowiązki
związane z osobistą opieką nad dzieckiem
przejmie ojciec – albo jako pozostałą część
urlopu macierzyńskiego (jeżeli jest pracownikiem), albo w postaci zaprzestania wykonywania działalności zarobkowej przez
okres odpowiadający okresowi, który pozostał do końca urlopu macierzyńskiego (jeżeli jest ubezpieczonym).
Analogiczne uprawnienie do części urlopu macierzyńskiego przysługuje ojcu
dziecka – pracownikowi, gdy matka dziecka – ubezpieczona zrezygnuje z pobierania
zasiłku macierzyńskiego, po wykorzystaniu
przez nią tego zasiłku za okres co najmniej
14 tygodni po porodzie.
W pozostałych przypadkach wymienionych w Kodeksie pracy, które do tej pory
dopuszczały przejęcie urlopu macierzyńskiego tylko przez ojca dziecka – pracownika, w obecnym stanie prawnym wprowadzono nowe rozwiązania dla ojca dziecka –
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ubezpieczonego i dla innego członka najbliższej rodziny – pracownika lub ubezpieczonego, co wydaje się bardzo ciekawym
rozwiązaniem. W przypadku innego członka najbliższej rodziny – pracownika przepisy przewidują przejęcie urlopu macierzyńskiego, a w przypadku ojca dziecka lub innego członka najbliższej rodziny – ubezpieczonego zaprzestanie wykonywania
działalności zarobkowej przez okres odpowiadający okresowi, który pozostał do końca urlopu macierzyńskiego. Dotyczy to następujących sytuacji:
1) gdy matka (pracownica lub ubezpieczona), ze względu na stan zdrowia uniemożliwiający jej sprawowanie osobistej
opieki nad dzieckiem, przebywa w szpitalu
albo innym przedsiębiorstwie podmiotu
leczniczego wykonującego działalność
leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne,
2) w przypadku porzucenia dziecka przez
matkę (pracownicę lub ubezpieczoną),
3) w przypadku śmierci matki.
W pierwszych dwóch przypadkach ustawodawca pozostawił jako aktualne zastrzeżenie, że taka możliwość nie dotyczy pierwszych 8 tygodni urlopu po porodzie, z których może korzystać tylko matka dziecka.
Opierając się na tej zasadzie, od 2 stycznia 2016 r. wprowadzono do Kodeksu pracy nowe uprawnienia dla matki dziecka,
która legitymuje się orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Ma
ona prawo zrezygnować z części urlopu
macierzyńskiego, jeżeli po porodzie wykorzystała co najmniej 8 tygodni urlopu macierzyńskiego, gdy pozostałą część urlopu
macierzyńskiego wykorzysta ojciec wychowujący dziecko albo inny członek najbliższej rodziny, jeżeli są pracownikami, a
jeżeli ojciec albo inny członek najbliższej
rodziny jest ubezpieczonym – zaprzestaną
działalności zarobkowej przez okres odpowiadający okresowi pozostałemu do końca
urlopu macierzyńskiego i będą sprawować
osobistą opiekę nad dzieckiem.
I w tym przypadku analogiczne uprawnienie do części urlopu macierzyńskiego
przysługuje pracownikowi – ojcu dziecka
albo innemu członkowi najbliższej rodziny,
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gdy ubezpieczona – matka dziecka, legitymująca się orzeczeniem o niezdolności do
samodzielnej egzystencji, zrezygnuje z pobierania zasiłku macierzyńskiego, po wykorzystaniu przez nią tego zasiłku za okres
co najmniej 8 tygodni po porodzie.
Przed nowelizacją przepisów dotyczących rodzicielstwa, gdy matka dziecka nie
pozostawała w zatrudnieniu ani nie była
objęta ubezpieczeniem społecznym w razie choroby i macierzyństwa z innego tytułu, ojciec dziecka nie mógł w żaden sposób
korzystać z urlopu macierzyńskiego. Obecnie przepisy dają uprawnienie pracownikowi – ojcu wychowującemu dziecko albo
pracownikowi – innemu członkowi najbliższej rodziny w przypadku:
1) zgonu matki dziecka nieobjętej ubezpieczeniem społecznym w razie choroby i
macierzyństwa,
2) porzucenia dziecka przez matkę nieobjętą tym ubezpieczeniem,
3) niemożności sprawowania osobistej
opieki nad dzieckiem przez matkę nieobjętą ubezpieczeniem, legitymującą się orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej
egzystencji, do części urlopu macierzyńskiego przypadającej po dniu zgonu matki
dziecka, porzucenia przez nią dziecka albo
powstania niezdolności do samodzielnej
egzystencji (nawet gdy okoliczności wskazane w pkt 2 i 3 zaistnieją przed upływem 8
tygodni od dnia porodu).
Nowelizacja Kodeksu pracy wprowadziła
jeszcze jedno nowatorskie rozwiązanie.
Dotyczy ono sytuacji, gdy nieubezpieczona matka dziecka po porodzie podejmie
zatrudnienie w wymiarze nie niższym niż
połowa pełnego wymiaru czasu pracy. W
takim przypadku pracownikowi – ojcu wychowującemu dziecko przysługuje, w okresie trwania jej zatrudnienia, prawo do części urlopu macierzyńskiego, przypadającej
po dniu podjęcia przez nią zatrudnienia aż
do wyczerpania pełnego wymiaru urlopu
macierzyńskiego.

Znowelizowane przepisy zrównały uprawnienia w zakresie rodzicielstwa rodziców –
pracowników i rodziców – ubezpieczonych.
Obecnie matka dziecka
ma prawo zrezygnować
z części urlopu macierzyńskiego i powrócić
do pracy, jeżeli po porodzie wykorzystała co
najmniej 14 tygodni
urlopu macierzyńskiego,
pod warunkiem że obowiązki związane z osobistą opieką nad dzieckiem przejmie ojciec.

Urlop rodzicielski
Znowelizowane przepisy włączyły dotychczasowy dodatkowy urlop macierzyński
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do urlopu rodzicielskiego i obecnie dają rodzicom możliwość decydowania o kształcie wykorzystania tego urlopu –
w całości przez jednego z rodziców czy też podzielenia się
tym urlopem pomiędzy ojca i matkę dziecka, łączenia urlopu
z wykonywaniem pracy oraz dzielenia go na kilka części. Pełne korzystanie z tych wariantów będzie w niektórych sytuacjach wymagało zgody pracodawcy.
Obecnie wymiar urlopu rodzicielskiego wynosi: 32 tygodnie – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym
porodzie; 34 tygodnie – w przypadku urodzenia więcej niż
jednego dziecka przy jednym porodzie. Urlop rodzicielski
(dla pracownika) lub zasiłek macierzyński za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego (dla ubezpieczonego) przysługują obojgu rodzicom dziecka. W przypadku, gdy
z uprawnienia tego rodzice dziecka korzystają jednocześnie
(w tym samym czasie) łączny wymiar urlopu rodzicielskiego
i zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi
urlopu rodzicielskiego nie może przekraczać wymiaru 32
albo 34 tygodni.
Urlop rodzicielski udzielany jest na następujących zasadach:
1. bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego lub zasiłku macierzyńskiego,
2. jednorazowo albo w częściach (nie więcej niż w 4), przypadających bezpośrednio jedna po drugiej (wykorzystywanych przez pracownika albo ubezpieczonego),
3. części urlopu obejmują wielokrotności tygodnia, nie
krótsze niż 8 tygodni, z wyjątkiem: pierwszej części urlopu
rodzicielskiego, która w przypadku urodzenia jednego
dziecka przy jednym porodzie nie może być krótsza niż 6 tygodni, a także sytuacji, gdy pozostała do wykorzystania
część urlopu jest krótsza niż 8 tygodni.
W celu stworzenia możliwości dostosowania sposobu korzystania z tego uprawnienia do indywidualnych potrzeb rodziców przepisy przewidują rozwiązanie, w którym część
urlopu rodzicielskiego, nie więcej niż 16 tygodni, może być
„odsunięta w czasie”, to znaczy:

– udzielona w terminie nieprzypadającym bezpośrednio
po poprzedniej części tego urlopu lub zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego,
– w jednej albo w dwóch częściach, nieprzypadających
bezpośrednio po sobie,
– udzielanych nie później niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6. rok życia.
Co ważne, liczba wykorzystanych w tym trybie części urlopu rodzicielskiego pomniejsza liczbę części przysługującego
urlopu wychowawczego. Pracownik w każdym czasie, za
zgodą pracodawcy, może zrezygnować z korzystania z urlopu rodzicielskiego przed terminem jego zakończenia wskazanym we wniosku i powrócić do pracy.

Łączenie urlopu rodzicielskiego
z pracą
Ustawodawca zmienił niektóre zasady zatrudniania pracowników w trakcie urlopu rodzicielskiego. Obecnie podjęcie
pracy następuje na pisemny wniosek pracownika, składany
w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem wykonywania pracy.
Wprowadzono nowe zasady ustalania wymiaru urlopu rodzicielskiego dla pracowników, którzy łączą korzystanie
z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu. Do tej pory pracownik,
który nie podejmował pracy w trakcie urlopu rodzicielskiego, i ten, który jedocześnie pracował i korzystał z urlopu „w
niepełnym wymiarze”, mieli prawo do takiego samego wymiaru urlopu rodzicielskiego. Po 2 stycznia 2016 r. w przypadku łączenia urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy wymiar urlopu rodzicielskiego ulega wydłużeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy podjętej przez pracownika w trakcie korzystania z urlopu, nie dłużej jednak niż do:
64 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy
jednym porodzie; 68 tygodni – w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie.
Wprowadzenie takiego rozwiązania ma na celu umożliwienie pracownikom, którzy łączą pracę z urlopem rodzicielskim, pełnego wykorzystania tego uprawnienia. Jeżeli pracownik przez 12 tygodni łączy urlop rodzicielski z pracą na
1/2 etatu, to można przyjąć umownie, że korzysta z urlopu w
połowie jego wymiaru. Z tego względu należy mu przyznać
prawo do niewykorzystanej połowy tego urlopu.
Okres, o który urlop rodzicielski ulega wydłużeniu, stanowi
iloczyn liczby tygodni, przez jaką pracownik łączy korzystanie z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu i wymiaru czasu pracy wykonywanej przez pracownika w trakcie korzystania z urlopu
rodzicielskiego.
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Liczba tygodni, przez jaką pracownik łączy korzystanie z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy

X

Wymiar czasu pracy

Przykład:
Pracownik złożył wniosek o wykonywanie pracy w 1/2 wymiaru czasu pracy w trakcie całego urlopu rodzicielskiego, tj.
32 tygodni. W związku z powyższym jego urlop rodzicielski
będzie wydłużony o 16 tygodni (32 tygodnie x 1/2 etatu) i
łącznie będzie trwał 48 tygodni (32 tygodnie urlopu podstawowego i 16 tygodni, o które został wydłużony). Jeżeli
wniósłby o zatrudnienie na 1/4 etatu jego urlop rodzicielski
wydłużono by o 8 tygodni (32 tygodnie x 1/4 etatu) i łącznie
trwałby 40 tygodni (32 tygodnie urlopu podstawowego i 8
tygodni, o które został wydłużony).
Przy ustalaniu wymiaru okresu, o który urlop rodzicielski
ulega wydłużeniu, należy pamiętać o następujących zasadach:
– gdy łączenie korzystania z urlopu z wykonywaniem pracy odbywa się przez część urlopu rodzicielskiego, proporcjonalne wydłużenie wymiaru tego urlopu następuje wyłącznie
w odniesieniu do tej części urlopu rodzicielskiego,
– część urlopu rodzicielskiego, o którą urlop został proporcjonalnie wydłużony, wydłuża część urlopu rodzicielskiego,
podczas której pracownik łączył korzystanie z urlopu z wykonywaniem pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy u pracodawcy udzielającego urlopu.
Dokonując matematycznych obliczeń wymiaru okresu, o
który urlop rodzicielski ulega wydłużeniu, musimy się liczyć
z wystąpieniem sytuacji, gdy otrzymany wynik nie będzie
odpowiadał wielokrotności tygodnia. W takiej sytuacji niepełną część tygodnia przeliczamy na dni, przyjmujemy, że
1 tydzień = 7 dniom, pamiętając, że przy udzielaniu urlopu
pomija się niepełny dzień.
Przykłady:
1. Obliczając okres, o który urlop rodzicielski ulega wydłużeniu, uzyskaliśmy wynik 2,75 tygodnia. W takiej sytuacji niepełną część tygodnia przeliczamy na dni, co w naszym przykładzie daje nam 5,25 dnia (0,75 tygodnia x 7 dni). Z uwagi
na to, że przy udzielaniu urlopu niepełny dzień pomija się,
należy uznać, że wymiar okresu, o który urlop rodzicielski
ulega wydłużeniu, wyniesie 2 tygodnie i 5 dni.
2. Pracownik złożył wniosek o urlop rodzicielski w wymiarze 10 tygodni i jednocześnie wniósł o zatrudnienie w tym
czasie na 1/3 etatu. Urlop zostanie wydłużony o 3 tygodnie
i 2 dni. 10 tygodni x 1/3 etatu daje nam bowiem 3 pełne ty-
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Okres, o który urlop rodzicielski ulega wydłużeniu

godnie i 0,333 tygodnia, co po przeliczeniu niepełnego tygodnia na dni daje pełne 2 dni (0,333 tygodnia x 7 dni = 2,331).
Zatem ta część urlopu będzie trwała 13 tygodni i 2 dni (10 tygodni urlopu podstawowego + 3 tygodnie i 2 dni, o które został wydłużony).

We wniosku o podjęcie pracy w trakcie urlopu rodzicielskiego pracownik określa sposób wykorzystania tej części
urlopu rodzicielskiego, o którą urlop zostanie proporcjonalnie wydłużony, tzn. czy zamierza w tym czasie pracować, czy
korzystać tylko z urlopu rodzicielskiego. Jeśli pracownik zamierza łączyć korzystanie z tej części urlopu rodzicielskiego
(powstałej w wyniku proporcjonalnego wydłużenia urlopu)
z wykonywaniem pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy,
wymiar tej części urlopu ustala się inaczej. Ta część też bowiem ulega proporcjonalnemu wydłużeniu, uzależnionemu
od wymiaru czasu pracy, w jakim praca będzie wykonywana.
W takim przypadku tę część urlopu rodzicielskiego oblicza
się, dzieląc długość części urlopu powstałej w wyniku proporcjonalnego wydłużenia przez różnicę liczby 1 i wymiaru
czasu pracy, w jakim pracownik zamierza łączyć korzystanie
z tej części urlopu z wykonywaniem pracy.
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Wydłużona część urlopu

:

(1 – wymiar czasu pracy)

Jeżeli część urlopu rodzicielskiego powstała w wyniku wydłużenia wymiaru urlopu rodzicielskiego nie odpowiada
wielokrotności tygodnia, jest udzielana w dniach, według
omówionych już zasad. I tu przy udzielaniu urlopu pomija się
niepełny dzień.
Przykład:
Pracownik złożył wniosek o urlop rodzicielski w wymiarze
10 tygodni i jednocześnie wniósł o zatrudnienie w tym czasie na 1/3 etatu. W związku z tym urlop zostanie wydłużony
o 3,333 tygodnia (3 tygodnie i 2 dni) i będzie trwał 13 tygodni i 2 dni, jeżeli pracownik będzie pracował tylko przez 10
tygodni, a pozostałe 3 tygodnie i 2 dni w całości poświęci na
opiekę nad dzieckiem. Jeżeli jego wniosek o zatrudnienie
będzie dotyczył również wydłużonej części, to 10 tygodniowy urlop rodzicielski zostanie wydłużony o 5 tygodni (3,333
tygodnia : (1 – 1/3 etatu) = 5,004 tygodnia). W tym przypadku zatem urlop rodzicielski będzie trwał 15 tygodni (10 tygodni urlopu podstawowego i 5 tygodni, o które został wydłużony) i przez cały ten czas pracownik będzie pracował na 1/3
etatu.

Sposoby korzystania z urlopu rodzicielskiego
W związku z urodzeniem dziecka pracujący rodzice mają
uprawnienie do płatnych urlopów: macierzyńskiego i rodzicielskiego. Za czas tych urlopów przysługuje im zasiłek macierzyński na zasadach i warunkach określonych w ustawie z
dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych w razie
choroby i macierzyństwa. Wysokość tego świadczenia uzależniona jest od wyboru sposobu korzystania z tych uprawnień – albo na podstawie jednego wniosku pracownicy, złożonego nie później niż 21 dni po porodzie, o udzielenie jej
bezpośrednio po urlopie macierzyńskim urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze (I sposób), albo na podstawie
jednego bądź kilku wniosków o urlop rodzicielski złożonych
przez pracownicę lub pracownika według ogólnych zasad
omówionych już wcześniej (II sposób). W przypadku wyboru
pierwszego sposobu wysokość zasiłku za cały okres korzystania z urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego wynosi 80% podstawy, a w przypadku drugiego sposobu za
czas urlopu macierzyńskiego i pierwszych 6 tygodni urlopu
rodzicielskiego (w przypadku urodzenia jednego dziecka
przy jednym porodzie) bądź pierwszych 8 tygodni urlopu rodzicielskiego (w przypadku urodzenia więcej niż jednego
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Wydłużona część urlopu,
w trakcie której pracownik
świadczy pracę

dziecka przy jednym porodzie) wysokość zasiłku wynosi
100% podstawy, a za pozostały okres urlopu rodzicielskiego
– 60% podstawy.
Złożenie przez pracownicę wniosku o udzielenie jej całego
urlopu rodzicielskiego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim (I sposób) nie oznacza, że tylko ona będzie miała prawo
do korzystania z tych uprawnień. Może dzielić się uprawnieniem do urlopu rodzicielskiego z ojcem wychowującym
dziecko (pracownikiem albo ubezpieczonym) z zachowaniem następujących zasad:
1. urlop rodzicielski jest udzielany bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego albo zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego, nie więcej niż w 4 częściach przypadających bezpośrednio
jedna po drugiej albo bezpośrednio po wykorzystaniu zasiłku
macierzyńskiego za okres odpowiadający części urlopu rodzicielskiego, w wymiarze wielokrotności tygodnia,
2. żadna z części urlopu rodzicielskiego i urlopu wychowawczego nie może być krótsza niż 8 tygodni, z wyjątkiem:
pierwszej części urlopu rodzicielskiego, która w przypadku
urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie nie może
być krótsza niż 6 tygodni, a także sytuacji, gdy pozostała do
wykorzystania część urlopu jest krótsza niż 8 tygodni.
Zasady te stosuje się odpowiednio do ojca wychowującego dziecko – pracownika, w przypadku gdy matka dziecka –
ubezpieczona złożyła wniosek o wypłacenie jej zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze.
W celu „przekazania” urlopu rodzicielskiego w całości albo
w części drugiemu z rodziców i powrotu do pracy pracownik
składa pisemny wniosek pracodawcy w terminie nie krótszym niż 21 dni przed przystąpieniem do pracy. Z kolei pracownik, który przejmuje urlop w tym trybie, składa wniosek
o udzielenie urlopu rodzicielskiego w całości albo w części w
terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu albo jego części. Pracodawcy są obowiązani
uwzględnić te wnioski pracownicy i pracownika – ojca wychowującego dziecko.
W następnym numerze „Inspektora Pracy” druga część tekstu, a w niej informacje o urlopach wychowawczym i ojcowskim oraz o szczególnych uprawnieniach pracowników wychowujących dzieci.
nadinspektor Katarzyna Nogańska
OIP Katowice
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Prawo UE

Dariusz Górski

Delegowanie pracowników, szansa czy zagrożenie?
(cz. II)
Nowa ustawa jeszcze na etapie konsultacji społecznych i ustaleń międzyresortowych wywoływała spore emocje wśród
głównych aktorów procesu delegowania,
tj. służb publicznych (PIP, ZUS) oraz partnerów społecznych.

Zagrożenie delegujących
czy ochrona delegowanych?
Szczególnie żywo nowymi regulacjami
zainteresowane były organizacje pracodawców i stowarzyszenia reprezentujące
interesy przedsiębiorców działających na
zagranicznych rynkach usług. W nowych
przepisach widzą oni zagrożenie dla swoich interesów. W debacie prowadzonej na
poziomie krajowym i międzynarodowym,
zwłaszcza w grupie tzw. nowych państw
członkowskich UE, pojawiały się głosy, że
wyposażenie organów kontroli w nowe instrumenty działania, zarówno na gruncie
krajowym, jak i w obszarze współpracy
międzynarodowej, wpłynie negatywnie na
proces delegowania, czy wręcz doprowadzi do jego zahamowania. W stosunku do
niektórych krajów UE formułowane były
zarzuty, że nowa polityka władz publicznych i wzmożone działania kontrolne, skutkujące dużymi karami finansowymi nakładanymi na przedsiębiorstwa zagraniczne,
służą de facto wyparciu ich z rynku usług, a
nieproporcjonalna liczba kontroli firm zagranicznych w stosunku do działań realizowanych wobec przedsiębiorców rodzimych świadczy o nierównym traktowaniu
i dyskryminacji. Dlatego też polscy przedsiębiorcy patrzą na projektowane przepisy
z niepokojem. Warto się przyjrzeć im bliżej.
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Czy rzeczywiście stanowią one zagrożenie
dla polskich firm delegujących, czy jedynie
pozwalają na skuteczną walkę z występującymi nadużyciami i służą ochronie praw
pracowników delegowanych?
Przede wszystkim ustawa porządkuje
prawo dotyczące kwestii delegowania. Reguluje zarówno kwestie delegowania pracowników do czasowego wykonywania
pracy w Polsce, jak i zasady współpracy administracyjnej w sprawach dotyczących
kierowania polskich pracowników do pracy za granicą w ramach świadczenia usług.
Przepisy, które do tej pory znajdowały się w
rozdziale IIa Kodeksu pracy, zostaną z niego wykreślone i włączone do ustawy o delegowaniu. Dodatkowo na pracodawców
delegujących pracowników do pracy w
Polsce nałożono nowe obowiązki, które egzekwować będzie m.in. inspekcja pracy.
Nowością jest notyfikacja faktu delegowania pracowników do Polski przez pracodawców zagranicznych. Odbywać się ona
będzie poprzez złożenie stosownego
oświadczenia, zawierającego podstawowe
informacje na temat podmiotu delegującego, miejsca realizacji usługi w Polsce, liczby pracowników delegowanych, adresów
miejsc wykonywania przez nich pracy w
Polsce, przewidywanej daty rozpoczęcia
i zakończenia okresu delegowania, danych
osoby upoważnionej do kontaktu oraz
miejsca przechowywania dokumentów ze
stosunku pracy, które przedsiębiorstwo delegujące będzie miało obowiązek okazywać na żądanie organów kontroli. Oświadczenie to będzie przedkładane Państwowej
Inspekcji Pracy (pisemnie lub elektronicznie). Złożenie tego oświadczenia będzie

W związku z koniecznością implementacji do
prawa krajowego postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i
Rady nr 2014/67/WE resort pracy przygotował
projekt odrębnej ustawy
o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług. Projekt został już skierowany do
prac parlamentarnych,
więc Polska ma spore
szanse na wdrożenie nowych przepisów w wymaganym terminie, tj.
do 18 czerwca 2016 r.
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możliwe także za pośrednictwem pojedynczego punktu kontaktowego w rozumieniu
przepisów rozdziału 2a ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Skala zjawiska

Pracodawca delegujący
będzie miał obowiązek
wskazania osoby upoważnionej do pośredniczenia
w kontaktach z organami
kontroli oraz do przekazywania dokumentów i powiadomień wydawanych
w związku z kontrolą PIP.
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Zmianę tę należy ocenić pozytywnie. Po
pierwsze, dzięki wprowadzeniu tego obowiązku będzie można ustalić, jaka jest rzeczywista skala delegowania pracowników
do pracy w Polsce. Dotychczas brak zgłaszania faktu delegowania do właściwych
organów pozostawiał bez odpowiedzi pytanie o liczbę pracowników delegowanych
do naszego kraju. Pewien obraz skali zjawiska przedstawiały liczby na temat formularzy A1, wydanych przez organy właściwe
w sprawach zabezpieczenia społecznego
w innych krajach, o które jednak trzeba
było specjalnie występować. Po drugie,
dane zawarte w oświadczeniu będą stanowiły cenne źródło informacji i będą mogły
być wykorzystywane jako narzędzie w typowaniu podmiotów do kontroli. Co istotne, realizacja tego obowiązku obarczona
jest sankcją za jego niedopełnienie (grzywna od 1000 do 30 000 zł), co być może skłoni przedsiębiorców delegujących do respektowania prawa w tym zakresie.
Dodatkowo pracodawca delegujący będzie miał obowiązek wskazania osoby upoważnionej do pośredniczenia w kontaktach z organami kontroli oraz do przekazywania dokumentów i powiadomień wydawanych w związku z kontrolą PIP. Osoba
taka w okresie oddelegowania powinna
przebywać w Polsce. Na żądanie PIP będzie
miała obowiązek przekazać kontrolującemu dane osoby upoważnionej przez przedsiębiorcę do reprezentowania go w trakcie
kontroli, która na czas prowadzonej kontroli powinna być dostępna na terytorium
Polski pod wskazanym adresem. Intencja
wprowadzenia tych obowiązków jest dla
inspektorów pracy czytelna. Przeprowadzenie skutecznej kontroli inspekcji pracy,
także w stosunku do polskich przedsiębiorców, wielokrotnie uniemożliwia brak kontaktu z osobą upoważnioną do występowania przed organami kontrolnymi.

W przypadku przedsiębiorców zagranicznych, nietworzących w Polsce żadnych
struktur organizacyjnych, brak reprezentanta kontrolowanego podmiotu, który
mógłby dostarczyć informacje niezbędne
dla zapewnienia właściwego toku czynności kontrolnych, byłby znacznym utrudnieniem. Pracodawca delegujący będzie zobowiązany do przechowywania na terytorium RP (w formie papierowej lub elektronicznej) dokumentacji ze stosunku pracy
(kopii umów o pracę, ewidencji czasu pracy
wskazującej na godzinę rozpoczęcia i zakończenia pracy, dokumentów dotyczących wynagrodzenia wraz z potwierdzeniem jego wypłaty itd.) oraz okazywania
ich na żądanie inspektora pracy (także
przetłumaczonych na język polski) w terminie 5 dni od dnia doręczenia takiego wezwania. Co więcej, inspektor pracy będzie
miał prawo żądać wskazanej dokumentacji
także w okresie 2 lat po zakończeniu wykonywania pracy przez pracownika delegowanego.

Nowy wymiar kompetencji
Organy inspekcji pracy będą miały prawo
występowania do właściwego organu państwa członkowskiego z wnioskiem o udzielenie informacji w sprawach związanych z
delegowaniem pracowników na terytorium RP albo z wnioskiem o przeprowadzenie czynności kontrolnych. Kompetencja ta
zyskuje nowy wymiar w kontekście oceniania tzw. rzeczywistego delegowania. Inspektor pracy będzie dokonywał oceny, czy
w świetle informacji przekazanych przez
właściwy organ innego państwa pracownik zagraniczny wykonujący pracę w Polsce
może być uznany za pracownika delegowanego w rozumieniu postanowień dyrektywy, czy też nie. Do dokonania takiej oceny potrzebne będzie powzięcie wiedzy nie
tylko na temat przedsiębiorstwa delegującego (czy prowadzi legalną działalność w
kraju wysyłającym, czy działalność ma charakter rzeczywisty itd.), ale także na temat
więzi prawnej łączącej strony stosunku
prawnego, na podstawie którego wykonywana jest praca. Ustawa wskazuje precyzyj-
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nie, jakie elementy stanu faktycznego należy wziąć pod uwagę przy dokonywaniu
tego rodzaju weryfikacji. Powstaje pytanie,
co się stanie w przypadku stwierdzenia
przez inspektora pracy w Polsce faktu nierzeczywistego delegowania (fake posting).
Czy zagraniczny pracownik zostanie z automatu uznany za pracownika zatrudnionego według polskich przepisów? Kto powinien podejmować te decyzje: inspektor
pracy czy sąd pracy? Jak w takiej sytuacji
ustalić prawo właściwe i rzeczywistego
pracodawcę takiego pracownika? Wydaje
się, że w przypadku stwierdzenia, że mamy
do czynienia z „fałszywym delegowaniem”,
prawo właściwe dla tego typu sytuacji należy ustalić zgodnie z postanowieniami
rozporządzenia zwanego Rzym I w oparciu
o zawarte w nim reguły kolizyjne stosowane w przypadku stosunków umownych z
elementem transgranicznym. Oceny takiej
powinien dokonać sąd pracy, który może
wszcząć postępowanie także na żądanie
zainteresowanego pracownika.
Zauważyć należy, że organy właściwe innych krajów, w ramach zapytań kierowanych do biura łącznikowego w Polsce, proszą o dokonanie ustaleń na temat rzeczywistej działalności prowadzonej przez polskie firmy delegujące. Oceny tej dokonują
m.in. w oparciu o informacje na temat wielkości obrotów osiąganych w Polsce, liczby
zawartych kontraktów itd. Inspekcja pracy
w Polsce, nie posiadając kompetencji do
dokonywania tego rodzaju ustaleń, dotychczas informowała, że zagadnienia te
pozostają poza kompetencją naszego
urzędu, a organem właściwym w tych kwestiach jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych, do którego należy się zwrócić z odpowiednim zapytaniem. Należy bowiem pamiętać, że jednostki ZUS, wydając zaświadczenia A1, potwierdzające fakt pozostawania w polskim systemie ubezpieczeń społecznych na czas oddelegowania do pracy
za granicą, dokonują badania działalności
przedsiębiorcy i oceny, czy ma ona charakter znaczący (co potwierdzać ma m.in. wielkość obrotów – 25% winno być generowane z działalności prowadzonej w Polsce).
Jego wydanie nie odbywa się automatycz-
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nie, poprzedzone jest weryfikacją informacji przekazanych do organu ubezpieczeniowego przez przedsiębiorcę we wniosku
o wydanie zaświadczenia. Formularz A1
tworzy dla organów kontroli za granicą
swoistego rodzaju domniemanie zasadności jego wystawienia przez ZUS, a jego zakwestionowanie jest możliwe tylko w ściśle
określonych sytuacjach i według specjalnej
procedury. Słabością polskich rozwiązań
jest to, że ZUS nie jest włączony do systemu
wymiany informacji na rynku wewnętrznym IMI. Uniemożliwia to zagranicznym organom kontrolnym kierowanie do ZUS zapytań o informacje pozostające w zasobach Zakładu.

Pośrednie rozwiązanie
Ustanowienie ZUS organem właściwym
w sprawach oddelegowania pracowników i
włączenie w mechanizmy elektronicznej
wymiany informacji pozwoliłoby – w sytuacji skierowania do PIP zapytania w sprawach poza naszą kompetencją – do „podzielenia” wniosku i przekazania go drogą
elektroniczną, w zakresie zadań ZUS, do
właściwego biura łącznikowego w ZUS.
Nowa ustawa o delegowaniu pracowników
wprowadza w tym względzie rozwiązanie
pośrednie. Pozwala, w przypadku otrzymania z instytucji zagranicznej wniosku o
udzielenie informacji na temat ubezpieczonych, płatników czy kwot opłaconych
składek, skierować do jednostki Zakładu
odpowiednie zapytanie w zakresie umożliwiającym udzielenie odpowiedzi instytucjom zagranicznym. PIP winna uzyskać odpowiedź w ciągu 10 dni roboczych od dnia
otrzymania przez ZUS zapytania ze strony
inspekcji pracy, chyba że przekazanie informacji musi być poprzedzone przeprowadzeniem postępowania wyjaśniającego
lub kontroli, o czym ZUS ma obowiązek
niezwłocznie poinformować. Rozwiązanie
to budzi sporo wątpliwości. Stanowczy
sprzeciw Zakładu przeciwko włączeniu do
elektronicznego systemu wymiany informacji IMI wymusił konieczność poszukiwania
rozwiązania kompromisowego. Stworzono
formułę niepotrzebnego pośrednictwa

Organy inspekcji pracy
będą miały prawo występowania do właściwego
organu państwa członkowskiego z wnioskiem
o udzielenie informacji
w sprawach związanych
z delegowaniem pracowników na terytorium RP albo
z wnioskiem o przeprowadzenie czynności
kontrolnych.
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między instytucjami, a rolę pośrednika będzie pełniło biuro
łącznikowe PIP. Wiąże się z tym dodatkowe niebezpieczeństwo. Ewentualna zwłoka ZUS w przekazaniu informacji objętych wnioskiem instytucji zagranicznej będzie skutkowała
niemożnością udzielenia odpowiedzi przez PIP w pełnym zakresie oraz stwarza ryzyko przekroczenia terminu przekazania informacji. Odpowiedzialność za nieudzielenie informacji w terminie spoczywać będzie na biurze łącznikowym PIP,
choć zwłoka może być spowodowana okolicznościami niezależnymi od inspekcji pracy. Prostsze byłoby włączenie ZUS
do systemu wymiany informacji IMI, gdyż służby zagraniczne mogłyby wtedy składać zapytania bezpośrednio do instytucji właściwej. W przypadku kierowania takowego do PIP
konieczne będzie przekierowania go, w części nie dotyczącej
działalności inspekcji, do biura łącznikowego lub właściwego oddziału ZUS, który udzielałby informacji w oparciu o
własne dane, zgodnie z posiadaną właściwością.

Egzekwowanie kar i grzywien
Najwięcej kontrowersji i emocji w projektowanej ustawie
budzą przepisy dotyczące transgranicznego egzekwowania
kar pieniężnych lub grzywien administracyjnych nakładanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy państw
przyjmujących na polskich przedsiębiorców delegujących
pracowników za granicę, w związku ze stwierdzonymi naru-

szeniami przepisów prawa tych państw. Projekt nowej ustawy zakłada realizację przez PIP dodatkowych obowiązków:
● powiadamianie przedsiębiorcy delegującego pracowników z terytorium RP o decyzji w sprawie nałożenia kary pieniężnej lub grzywny administracyjnej – na wniosek organu
zagranicznego;
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● powiadamianie, na wniosek organu wnioskującego,
pracodawcy delegującego pracownika z terytorium RP o
wniosku o egzekucję administracyjnej kary pieniężnej lub
grzywny administracyjnej nałożonej na tego pracodawcę w
związku z naruszeniem przepisów dotyczących delegowania pracowników oraz sprawdzenie i przekazanie naczelnikowi skarbowemu takiego wniosku.
W pierwotnym założeniu zadania te miały być realizowane
przez służby podległe Ministrowi Finansów, tj. Izbę Skarbową w Poznaniu, pełniącą funkcję biura łącznikowego. Spotkało się to jednak ze znacznym sprzeciwem ze strony przedsiębiorców, którzy obawiali się automatyzmu w ściąganiu
należności ze strony służb podatkowych, działających w tej
kwestii podobnie jak komornik. Podkreślano, że organy skarbowe nie mają żadnego interesu w tym, aby badać zasadność nałożenia na polską firmę kar finansowych, które – co
trzeba podkreślić – są znacznie bardziej dolegliwe niż sankcje nakładane przez rodzimych kontrolerów. Wprowadzony
mechanizm ściągania kar orzekanych przez zagraniczne organy kontroli bez ich uprzedniej weryfikacji w Polsce uznano
za zagrażający interesom polskich firm delegujących. Dlatego też w ostatecznym projekcie ustawy zobowiązano Państwową Inspekcję Pracy do sprawdzenia, czy wniosek o egzekucję takiej grzywny spełnia wszystkie wymogi formalne,
w szczególności, czy zawiera tytuł wykonawczy będący podstawą egzekucji. Kompletny wniosek będzie kierowany do
naczelnika właściwego urzędu skarbowego celem przeprowadzenia egzekucji, a niekompletny będzie zwracany do organu zagranicznego. Ponadto inspekcja pracy będzie mogła
zakwestionować zasadność nałożenia kary finansowej w
określonej wysokości z powodu jej niezgodności z polskim
porządkiem prawnym czy nieproporcjonalności do naruszenia, które było podstawą jej wydania. Inspekcja pracy w toku
prac legislacyjnych wyrażała sprzeciw przeciwko nakładaniu
na kontrolerów PIP dodatkowych zadań w zakresie egzekucji
transgranicznych kar i grzywien administracyjnych. Podkreślano, że organy nadzoru nad warunkami pracy nie posiadają żadnych kompetencji i narzędzi do oceny zasadności nałożenia sankcji przez służby zagraniczne za naruszenia przepisów obcego porządku prawnego czy kwestionowania ich
wysokości. Spore wątpliwości budzi także uprawnienie do
zwrotu wniosku o egzekucję kary lub grzywny, jeżeli decyzja
w tym zakresie jest sprzeczna z podstawowymi zasadami
porządku prawnego RP. Należy zauważyć, że inspektor pracy
nie posiada kompetencji do weryfikacji zgodności przepisów prawnych obowiązujących w poszczególnych państwach członkowskich z podstawowymi zasadami polskiego
porządku prawnego (oceny spójności i zgodności prawa krajowego z prawem wspólnotowym) czy też oceny zgodności
z tymi zasadami procedury zastosowania konkretnej sankcji
wydanej w oparciu o przepisy obcego ustawodawstwa. Sko-
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ro weryfikacja merytoryczna decyzji wydanej przez zagraniczne organy nie jest możliwa, obciążanie inspekcji pracy
wyłącznie czynnościami materialno-technicznymi, sprowadzającymi się do sprawdzenia kompletności przesłanej dokumentacji, jest nieracjonalne i niecelowe. Dodatkowo stanowi obciążenie dla PIP, która – żeby przeprowadzić taką
ocenę – musi dokonać tłumaczenia przekazywanych dokumentów, wniosków i decyzji. Zatem angażowane są siły i
środki na zadanie, które mogłoby być – zgodnie z profilem
tych organów – realizowane przez właściwe służby finansowe, do których ostatecznie taka dokumentacja i tak trafia.
Przyjęte w ustawie rozwiązania uznawane są za zabezpieczające w maksymalny sposób interes przedsiębiorców.
Praktyka prowadzonych czynności pokaże, jaka jest rzeczywista wartość przyjętych regulacji. Może się okazać, że przy
braku faktycznych możliwości wykorzystania narzędzi
ochrony pracodawców przed sankcjami nakładami przez zagraniczne organy kontroli, generują one problemy dla służb
publicznych w Polsce obarczonych tymi zadaniami.

Gwarantowane wynagrodzenia, okres
oddelegowania
O wiele bardziej niepokojąca dla polskich przedsiębiorców
delegujących jest zapowiedź Komisji Europejskiej dotycząca
rewizji pierwotnego tekstu dyrektywy 96/71/WE. Dążą do niej
m.in. Francja, Niemcy oraz inne kraje „starej Unii”, których szefowie właściwych resortów wystosowali do europejskiej komisarz ds. zatrudnienia i spraw społecznych Marianne Thyssen
tzw. list 7 ministrów, wskazując na konieczność zmiany przepisów europejskich dotyczących delegowania pracowników,
w szczególności odnoszących się do poziomu wynagrodzeń
gwarantowanych pracownikom delegowanym oraz okresu
oddelegowania. W ocenie wnioskodawców zmian przestrzeganie zasady „równej płacy za jednakową pracę w jednym
miejscu pracy” służyć będzie ograniczaniu dumpingu socjalnego i zahamowaniu procesu wypierania rodzimych pracowników przez opłacanych niżej – a zatem tańszych i bardziej
konkurencyjnych – pracowników delegowanych. Jak dotąd
przepisy zobowiązywały do zapewnienia pracownikom delegowanym wynagrodzenia za pracę na poziomie minimalnym,
zgodnie z przepisami i postanowieniami układów zbiorowych
kraju przyjmującego. Wprowadzenie zasady „równej płacy za
jednakową pracę w jednym miejscu pracy” oznacza dla polskich pracodawców konieczność wynagradzania pracowników świadczących czasowo pracę za granicą na takim samym
poziomie jak pracownicy lokalni, z uwzględnieniem wszystkich dodatków. Druga z proponowanych zmian ma dotyczyć
okresu oddelegowania. Aktualne przepisy dyrektywy o delegowaniu pracowników nie wskazują precyzyjnie, na jak długo
pracownik może zostać oddelegowany za granicę. Z doktryny

I P 6/2016

wynika, że delegowanie musi mieć charakter tymczasowy,
tzn. być akcesoryjne do stosunku pracy istniejącego i trwającego także przed okresem skierowania do pracy za granicę.
Przepisy rozporządzenia Rady i Parlamentu Europejskiego nr
883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia
społecznego wskazują okres 24 miesięcy jako czas, w którym
przewiduje się właściwość ustawodawstwa państwa wysyłającego w zakresie zabezpieczenia społecznego. Nowe regulacje mają wprost wskazać okres 24 miesięcy jako dozwolony
czas oddelegowania do wykonania usługi określonego rodzaju. Oznacza to, że po 24 miesiącach trzeba będzie zatrudniać
pracownika na warunkach lokalnych, włączając go do systemu ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego
państwa przyjmującego. Mechanizm ten ma dotyczyć także
agencji pracy tymczasowej, które kierują pracowników do
użytkowników zagranicznych. Ograniczenie czasowe delegowania oznacza dla agencji niemożność skierowania do pracy
za granicą innego pracownika tymczasowego po upływie
wskazanego terminu. Sprzeciw wobec tych rozwiązań wyrazili ministrowie z 9 krajów Europy Środkowo-Wschodniej
(Czech, Słowacji, Rumunii, Bułgarii, Litwy, Estonii, Węgier, Łotwy i Polski). Skierowali oni – analogicznie jak zwolennicy tych
reform – do komisarz Marianne Thyssen wspólny list, w którym wyrazili obawy związane z proponowanymi i zapowiadanymi przez Komisję Europejską zmianami w prawie dotyczącym delegowania pracowników. Wskazali, że rewizja przepisów dyrektywy podstawowej dotyczącej delegowania stanowi naruszenie zasady swobody świadczenia usług, która jest
jednym z filarów Unii Europejskiej. Ministrowie słusznie zauważyli, że nie minął jeszcze nawet czas, w którym państwa
członkowskie są zobowiązane do implementacji tzw. dyrektywy wdrożeniowej, trudno zatem wnioskować, czy instrumenty wprowadzone jej postanowieniami do przepisów krajowych nie są wystarczające dla ograniczenia negatywnych zjawisk związanych z procesem delegowania.
Wśród dziennikarzy zajmujących się problematyką spraw
europejskich panuje zgodna opinia, że zmiana przepisów
europejskich dotyczących delegowania pracowników ma
kontekst polityczny. Jest elementem strategii poparcia dla
przewodniczącego KE Jean-Claude’a Junckera, a także silnego nacisku ze strony nacjonalizujących się krajów UE, w których hasła zwalczania dumpingu socjalnego stają się niezwykle nośne. Nic dziwnego, że państwa członkowskie takie
jak Francja, Niemcy czy Belgia, w których rynek usług oparty
jest w dużej mierze na delegowaniu, stały się propagatorami
tych zmian. Populizm wygrywa z rozsądkiem wszędzie tam,
gdzie gra toczy się o wysoką stawkę, a narzędziem jest poparcie społeczne.
starszy specjalista Dariusz Górski
Departament Legalności Zatrudnienia GIP
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400 numerów...
Choć na okładce numeru, który czytelnicy trzymają właśnie w
ręku, widnieje numer 400, numerów pisma ukazało się znacznie
więcej.
Historia „Inspektora Pracy” rozpoczęła się w styczniu 1929
roku, kiedy ukazał się pierwszy numer pisma dla inspektorów
pracy, opatrzony podtytułem „czasopismo fachowo dyskusyjne”.
W latach dwudziestych i trzydziestych powstało kilkadziesiąt
numerów „Inspektora Pracy”. Po drugiej wojnie światowej inspekcja pracy błyskawicznie powróciła do pracy, jednak pismo
dla inspektorów nie wznowiło działalności. W kwietniu 1961
roku pojawił się „Biuletyn Głównego Inspektoratu Ochrony Pracy”, publikujący instrukcje i wytyczne GIOP, orzeczenia Sądu Najwyższego, wyjaśnienia z zakresu prawodawstwa pracy oraz zestawienia ważniejszych aktów prawnych z tej dziedziny. W styczniu 1969 roku biuletyn zyskał nadtytuł „Inspektor Pracy”, a na
okładce znów pojawił się numer 1. W tym momencie zaczęło się
nowe życie pisma i od tego momentu naliczamy naszą nową,
powojenną historię, choć „Inspektor Pracy” w 1969 roku był cieńszy, skromniejszy graficznie, czarno-biały, a w pierwszych numerach dominowały teksty oficjalne, różnego rodzaju uchwały,
zarządzenia i pisma okólne. Z czasem zmieniała się liczba stron,
przybywało tekstów analitycznych i dyskusyjnych, pomocnych
w inspektorskiej pracy. W latach dziewięćdziesiątych pismo
przeszło metamorfozę, stało się miesięcznikiem, na dodatek w
pełni kolorowym, bogato ilustrowanym zdjęciami.
Dziś „Inspektor Pracy” jest nowoczesnym pismem branżowym,
które opisuje życie inspekcji pracy, wspiera inspektorów merytorycznie, prezentuje urząd na zewnątrz. To rzeczywista wizytówka
Państwowej Inspekcji Pracy. Wersja papierowa miesięcznika dociera do wielu ważnych instytucji państwa, otrzymują ją członkowie Rady Ochrony Pracy, związkowcy, partnerzy społeczni. Od
2009 roku „Inspektor Pracy” dostępny jest także w wersji elektronicznej, dzięki czemu mogą do niego dotrzeć wszystkie osoby zainteresowane bezpieczeństwem pracy.
– Pismo jest dobrze odbierane m.in. przez przedstawicieli organizacji związkowych, pracodawców, członków Rady Ochrony
Pracy, gdzie trafia. Chciałbym, żeby nadal mocną stroną „Inspektora Pracy” były artykuły o charakterze merytorycznym, bo z
nich mogą czerpać wiedzę inspektorzy i pracownicy inspekcji
pracy, a także czytelnicy zewnętrzni – powiedział główny inspektor pracy Roman Giedrojć.
Przy okazji czterechsetnego numeru zapewniamy, że dołożymy
wszelkich starań, by nadal było to pismo pozostające blisko inspektorskiego życia, tworzone przez fachowców dla fachowców.
Redakcja

Marek Pawłowski

Środowisko pracy

Problemy z pomiarem hałasu

Wśród czynników szkodliwych występujących
w środowisku pracy
prym wiedzie hałas,
mimo różnorodnych
prób jego ograniczania
poprzez działania techniczne i organizacyjne.
Gdy środki te nie ograniczają skutecznie hałasu,
pozostaje ostatecznie
wyposażenie pracowników w środki ochrony
indywidualnej w postaci
ochronników słuchu.
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Opublikowane ostatnio przez GUS1 dane
za 2014 r. potwierdzają, że wśród analizowanych czynników szkodliwych, do których zaliczono hałas, pyły przemysłowe,
substancje chemiczne, mikroklimat gorący
i zimny, wibracje oraz pozostałe czynniki
szkodliwe, hałas w środowisku pracy występował w 54,3% przypadków. Wszystkie
pozostałe czynniki szkodliwe stanowiły
łącznie udział na poziomie 45,7% przypadków. Kolejny w skali występowania czynnik
w postaci pyłów przemysłowych występował w 18,9% przypadków (charakteryzuje
go ponad 2,5-krotnie mniejszy udział procentowy występowania w środowisku pracy, w porównaniu z hałasem).

Ubytek słuchu
Ta statystyka wskazuje, że z uwagi na powszechność występowania narażenia na
hałas w różnych dziedzinach gospodarki (w
szczególności działalności produkcyjnej,
usługowej oraz wydobywczej) niezmiernie
ważne jest podejmowanie kompleksowych działań w celu eliminowania lub
ograniczania narażenia pracowników na
ten czynnik szkodliwy. Wśród wszystkich
2351 chorób zawodowych stwierdzonych
w 2014 r. ubytek słuchu dotyczył 167 przypadków2. Odpowiednio w 2013 r. ubytek
słuchu potwierdzono w 187 przypadkach
na 2214 wszystkich stwierdzonych chorób
zawodowych3.
W 2015 r. inspektorzy pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach przeprowadzili 31 kontroli pracodawców w ramach tematu „Zagrożenia związane z występowaniem hałasu w środowisku pracy”.
Kontrole te pozwalają sformułować wnio-

ski dotyczące nieprawidłowości występujących w zakładach pracy i ich przyczyn.
Przedmiotem niniejszego artykułu jest
przedstawienie wniosków i przemyśleń w
dwóch ważnych aspektach – pomiarów hałasu, dla poprawnego doboru ochronników słuchu oraz wynikających stąd problemów; wypracowania skutecznych metod
zapobiegających patologicznym sytuacjom, w których pracodawcy mogą podejmować działania wpływające na wyniki pomiarów hałasu.
Stosowanie ochronników słuchu było
najbardziej powszechnym sposobem
ochrony pracowników przed skutkami hałasu. Wyniki kontroli w 2015 r. wskazują jednak, że występowały sytuacje, w których
pracodawcy nie dobierali prawidłowo konkretnych ochronników słuchu lub nie stosowali właściwej metody ich wyboru.

Dobór ochronników słuchu
Problemem związanym z odpowiednim
doborem ochronników słuchu jest to, że laboratoria badawcze w sprawozdaniach z
pomiarów hałasu podają jedynie informacje o wartości maksymalnego poziomu
dźwięku A i szczytowego poziomu dźwięku C, a nie wskazują wartości poziomu
dźwięku A i C dla określonych częstotliwości hałasu.
Zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie
badań i pomiarów czynników szkodliwych
dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. Nr
33, poz. 166) pracodawca zapewnia wykonanie badań i pomiarów czynnika szkodliwego dla zdrowia w środowisku pracy.
Z kolei pkt 1.1 załącznika nr 2 „Wykaz war-
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tości najwyższych dopuszczalnych natężeń fizycznych czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy – A. Hałas i hałas ultradźwiękowy” do rozporządzenia Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. poz. 817)
określa, że hałas w środowisku pracy jest charakteryzowany
przez:
a) poziom ekspozycji na hałas odniesiony do 8-godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy i odpowiadającą mu
ekspozycję dzienną lub poziom ekspozycji na hałas odniesiony do przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy,
określonego w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks
pracy i odpowiadającą mu ekspozycję tygodniową (wyjątkowo w przypadku hałasu oddziałującego na organizm człowieka w sposób nierównomierny w poszczególnych dniach
w tygodniu),
b) maksymalny poziom dźwięku A,
c) szczytowy poziom dźwięku C.
Badania przeprowadzone w zakresie identyfikowania poziomu hałasu zgodnie z jego charakterystyką ujętą we wskazanym przepisie są zatem wystarczające do spełnienia podanych wymagań prawnych. Tymczasem jednak poziom częstotliwości hałasu jest istotnym parametrem dla prawidłowego doboru ochronników słuchu, a opisana wcześniej charakterystyka hałasu tego parametru nie uwzględnia. W praktyce często dobór ochronników słuchu, bez ustalenia częstotliwości hałasu, dokonywany jest nieprawidłowo.
W Polskiej Normie PN-EN 458:20064 wskazane zostały metody doboru ochronników słuchu, tj. metoda pasm oktawowych, metoda HML, kontrola HML i metoda SNR. Warto poznać te metody, aby zrozumieć, jak należy prawidłowo dobrać ochronnik słuchu.

Metody doboru
Metoda pasm oktawowych, która pozwala na bezpośrednie obliczenie redukcji hałasu, wykorzystuje do obliczeń
wartości poziomu ciśnienia akustycznego w pasmach oktawowych na stanowiskach pracy oraz wartości tłumienia
dźwięku danego ochronnika słuchu, podane dla pasm oktawowych. W tym przypadku dane takie można uzyskać w
praktyce jedynie podczas badania hałasu przeprowadzanego przez akredytowane laboratorium badawcze.
Metoda HML oparta jest na wartościach H, M i L ochronnika słuchu (H – tłumienie hałasu wysokoczęstotliwościowego, M – tłumienie hałasu średnioczęstotliwościowego, L –
tłumienie hałasu niskoczęstotliwościowego). Wartości te
określają odpowiednio, o ile obniży się poziom dźwięku A
przy błonie bębenkowej ucha po zastosowaniu ochronnika
słuchu. Wyznacza się je na podstawie wartości tłumienia
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dźwięku ochronnika słuchu w pasmach oktawowych. Wartości H,M,L wraz ze zmierzonymi wartościami poziomu dźwięku A i C pozwalają obliczyć wartości przewidywanego obniżenia poziomu hałasu, tzw. parametr PNR.
Bardziej ogólną metodą jest tzw. kontrola HML, jednak jej
zastosowanie wymaga znajomości występującego hałasu w
zależności od jego częstotliwości, z podziałem na dwie grupy hałasu: o dużych i średnich częstotliwościach oraz o niskich częstotliwościach.
Ostatnią metodą doboru ochronników jest tzw. metoda
SNR, w której do obliczeń stosuje się różnicę poziomu dźwięku C i A. Warto podkreślić, że wartości poziomu C i A nie są
tożsame z wartością maksymalnego poziomu dźwięku A i
szczytowego poziomu dźwięku C, które wskazywane są w
sprawozdaniu z badań i pomiarów hałasu. Wartości C i A są
poziomem dźwięku przy danej częstotliwości hałasu. Zatem
dane takie można uzyskać jedynie podczas wykonywania
pomiarów sonometrem na stanowiskach pracy, przy zastosowaniu filtrów korekcyjnych A i C.

Wniosek de lege ferenda
W sprawozdaniach z badań hałasu laboratoria badawcze
nie podają częstotliwości maksymalnego poziomu dźwięku
A ani częstotliwości szczytowego poziomu dźwięku C, a wartości te są ważne dla poprawnego doboru ochronników słuchu. Celowym wydaje się zatem wniosek de lege ferenda, tj.
postulat zmiany przepisów tak, aby pracodawcy, opłacając
wymagane prawem pomiary hałasu, otrzymywali sprawozdanie dotyczące tego czynnika szkodliwego zawierające
wszystkie parametry pomiarów konieczne do prawidłowego
wykonania obowiązków z zakresu doboru środków
ochrony indywidualnej.
Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r.
w sprawie badań i pomiarów
czynników szkodliwych
dla zdrowia w środowisku pracy

pracodawca wskazuje
czynniki szkodliwe dla
zdrowia w środowisku pracy,
dla których wykonuje się badania i pomiary, po przeprowadzeniu rozpoznania źródeł ich emisji oraz warunków wykonywania pracy,
które mają wpływ na poziom stężeń lub natężeń tych czynników lub na poziom narażenia na oddziaływanie tych czynników, ze szczególnym uwzględnieniem:
1) rodzaju tych czynników oraz ich właściwości;
2) procesów technologicznych i ich parametrów;
3) wyposażenia technicznego, w tym maszyn, urządzeń,
instalacji i narzędzi, które mogą być źródłem emisji czynników szkodliwych dla zdrowia, z uwzględnieniem wyników
pomiarów tej emisji, dostarczanych przez producentów;
4) środków ochrony zbiorowej i danych dotyczących ich
użytkowania;
5) organizacji pracy i sposobu wykonywania pracy;
6) rzeczywistego czasu narażenia na oddziaływanie czynników szkodliwych dla zdrowia, z uwzględnieniem obowiązującego u pracodawcy systemu i rozkładu czasu pracy.
Przeprowadzone kontrole wykazały szereg nieprawidłowości w zakresie stosowania wskazanego przepisu. Stwierdzono na przykład przypadki, gdy chronometraż pracy na
stanowiskach pracy, w oparciu o który wykonano pomiary,
był niezgodny z rzeczywistym rozkładem czasu wykonywania czynności i zaplanowanych przerw w pracy. Kontrola w
jednym z zakładów pracy, produkującym wyroby metalowe
z blach, wykazała, że w sprawozdaniu z badań hałasu przy
pracach związanych ze spawaniem ramek ze stali nie
uwzględniono pracy szlifowania oraz przyjęto 30-minutową
przerwę socjalną zamiast obowiązującej 15-minutowej. Uzyskano wynik pomiarów wskazujący poziom ekspozycji na
hałas dla 8-godzinnego dobowego czasu pracy wynoszący
LEX,8h = 82 dB, tj. 0,5 NDN. W wyniku decyzji inspektora pracy
przeprowadzono ponowne badania środowiska pracy dla
hałasu, które wykazały poziom ekspozycji na hałas LEX,8h =
88,4 dB, tj. przekraczający 2,19-krotnie wartość NDN. Podobnie w zakładzie produkcyjnym (maszyny i linie technologiczne dla przemysłu) stwierdzono, że nie została uwzględniona
aktualna długość czasu wykonywania prac oraz długość
przerwy socjalnej na odpoczynek (założono długość prze-
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rwy w wymiarze 45 minut, a obowiązywała 30-minutowa).
Poziom ekspozycji na hałas dla 8-godzinnego czasu pracy
LEX,8h wyniósł 84,50 dB. Ponownie przeprowadzone pomiary
hałasu, na podstawie decyzji inspektora pracy, wykazały na
stanowiskach pracy kilku- lub kilkunastokrotne przekroczenia wartości NDN dla hałasu.
W jednym z zakładów produkujących elementy dla przemysłu motoryzacyjnego w 2014 r. została zamontowana w
hali produkcyjnej linia technologiczna cięcia rur. Podczas pomiarów środowiska pracy nie uwzględniono hałasu emitowanego przez urządzenia przedmiotowej linii produkcyjnej.
Przykłady tego typu można mnożyć, nie to jednak jest celem tego artykułu. Można i należy analizować przyczyny istnienia tego typu nieprawidłowości oraz działania, które mogłyby je ograniczyć lub wyeliminować. Oczywista jest konieczność propagowania wśród inspektorów pracy wiedzy,
na co należy zwrócić szczególną uwagę w metodyce prowadzenia kontroli.
Autor artykułu pragnie wskazać pewne możliwości zmiany
w przepisach, które mogłyby poprawić sytuację w omawianym zakresie. Cały proces identyfikacji środowiska pracy, w
którym prowadzone są pomiary hałasu, należy do pracodawcy. Według opinii osób reprezentujących laboratoria badawcze, z którymi autor ma kontakt, podmioty prowadzące
badania nie mają prawnych możliwości wnoszenia uwag do
sprawozdań z pomiarów, które wskazywałyby na odmienne
warunki środowiska pracy niż te, które deklaruje pracodawca. W ocenie autora celowe byłoby wprowadzenie rozwiązań, które nakładałyby obowiązek opisu stanowiska pracy
i jego otoczenia w trakcie prowadzonych pomiarów (np.
sporządzania adnotacji o urządzeniach emitujących hałas,
które nie były użytkowane w czasie pomiarów).
starszy inspektor Marek Pawłowski
OIP Katowice

Przypisy:
1

Warunki pracy w 2014 r., Główny Urząd Statystyczny, Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy, Warszawa
2015; publikacja dostępna: stat.gov.pl/publikacje.
2
N. Szeszenia-Dąbrowska, U. Wilczyńska, W. Sobala, Choroby zawodowe w Polsce w 2014 r., Instytut Medycyny Pracy
im. prof. J. Nofera, Centralny Rejestr Chorób Zawodowych,
Łódź 2015.
3
N. Szeszenia-Dąbrowska, U. Wilczyńska, W. Sobala, Choroby zawodowe w Polsce w 2013 r. i ich czynniki przyczynowe, „Medycyna Pracy” 2014, 65(4), s. 463-472.
4
PN-EN 458:2006. Ochronniki słuchu – Zalecenia dotyczące doboru, użytkowania, konserwacji codziennej i okresowej
– Dokument przewodni, wrzesień 2006 r.
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Instytucje partnerskie
za granicą

Republika Słowacka
Krajowy Inspektorat Pracy
(Národný Inšpektorát Práce)
Krajowy Inspektorat Pracy Republiki Słowackiej to bez
wątpienia jeden z najważniejszych partnerów zagranicznych, z którym PIP utrzymuje wieloletnią współpracę zarówno na poziomie centralnym, jaki i regionalnym. Najlepszym
przykładem zrealizowanej niedawno inicjatywy, w której po
stronie polskiej uczestniczył Okręgowy Inspektorat Pracy w
Krakowie, było objęcie wspólnym nadzorem inwestycji związanej z budową mostu granicznego na rzece Poprad w miejscowości Piwniczna-Zdrój – Mniszek. Bliskie relacje łączące
Państwową Inspekcję Pracy z jej słowackim odpowiednikiem wynikają przede wszystkim z bezpośredniego sąsiedztwa obu krajów, podobieństwa języków, co niezwykle ułatwia nawiązywanie kontaktów roboczych, a także wielu cech
wspólnych obu urzędów, dotyczących samej struktury organizacyjnej i zakresu kompetencji. Niewątpliwie najważniejszym wydarzeniem w najnowszych wzajemnych relacjach
było podpisanie w lutym 2008 roku porozumienia o współpracy i wymianie informacji, porządkującego dotychczasowe formy kontaktów bilateralnych i wyznaczającego nowe
kierunki współdziałania. Ówczesne porozumienie nie obejmowało kwestii kontroli legalności zatrudnienia, dlatego też
– z uwagi na intensywną współpracę obu urzędów w ramach
instytucji łącznikowych ds. dyrektywy o delegowaniu pracowników (96/71/WE) – w marcu 2013 roku zastąpiono obowiązujący dokument nowym, uwzględniającym ten obszar
współdziałania. W nowym porozumieniu przewidziano również możliwość organizacji wspólnych szkoleń w ośrodkach
szkolenia kadr inspekcyjnych Polski i Słowacji.

O urzędzie
Podobnie jak większość urzędów inspekcji państw członkowskich UE Krajowy Inspektorat Pracy Republiki Słowackiej
podlega bezpośrednio resortowi pracy. Na czele urzędu stoi
dyrektor generalny (generálny riaditeľ) powoływany przez
ministra pracy, spraw społecznych i rodziny. Sam urząd podzielony jest na 8 okręgowych inspektoratów pracy obejmujących właściwością terytorialną poszczególne kraje (naj-
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większe jednostki administracyjne), zaś główna siedziba inspekcji znajduje się w stołecznych Koszycach. Przy Krajowym Inspektoracie Pracy działa Komisja Akredytacyjna, pełniąca funkcję organu doradczo-opiniującego. Słowacka inspekcja, podobnie jak PIP, dysponuje własnym ośrodkiem
szkoleniowym, usytuowanym w miejscowości Mala Lučivná.
Podstawowym aktem prawnym regulującym działalność
Krajowego Inspektoratu Pracy jest ustawa nr 125/2006 o inspekcji pracy, zmianie i uzupełnieniu ustawy nr 82/2005
o nielegalnej pracy i nielegalnym zatrudnieniu oraz zmianie
i uzupełnieniu niektórych ustaw.
Urzędowi inspekcji pracy powierzono nadzór nad przestrzeganiem m.in.:
– przepisów prawa pracy regulujących stosunki pracy,
a zwłaszcza ich nawiązywanie, zmianę i rozwiązywanie, warunki wynagradzania, warunki zatrudniania pracowników, w
tym kobiet, osób małoletnich, pracowników gospodarstw
domowych, osób niepełnosprawnych i osób poniżej 15. roku
życia, zbiorowych układów pracy;
– przepisów prawa dotyczących służby cywilnej;
– przepisów prawa i innych przepisów dotyczących bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, w tym przepisów regulujących czynniki środowiska pracy;
– przepisów prawa dotyczących zakazu pracy nielegalnej
i nielegalnego zatrudniania;
– zobowiązań wynikających z układów zbiorowych pracy.
Działania kontrolne inspekcji pracy Słowacji obejmują zarówno pracodawców, jak i przedsiębiorców prowadzących
jednoosobową działalność gospodarczą.

Jak to się robi na Słowacji?
Bardzo ciekawym rozwiązaniem dotyczącym walki z pracą
nielegalną było powołanie w październiku 2013 roku specjalnych zespołów o nazwie „Kobra”. W każdym z okręgowych inspektoratów pracy działają kilkuosobowe sekcje (36
inspektorów w całym kraju), które podlegają bezpośrednio
okręgowym inspektorom pracy i zajmują się wyłącznie wykrywaniem i zwalczaniem przypadków pracy nielegalnej
i nielegalnego zatrudnienia. Kontrole wykonywane są zawsze przez dwóch inspektorów, bez uprzedzenia, na podstawie legitymacji służbowej i mogą być powtarzane w ciągu
jednego dnia. Inspektorzy mają bezpośredni dostęp do rejestrów słowackiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w
celu sprawdzenia, czy legitymowany pracownik został zgłoszony do ubezpieczenia. Działania rozpoznawcze i kontrolne
odbywają się również poza zwykłym czasem pracy, w tym
także w nocy oraz w niedziele i święta. W budżecie inspekcji
przewidziano specjalne środki na wynagrodzenia dla inspektorów pracy w związku z wykonywaniem pracy poza
zwykłym rozkładem godzinowym.
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Szczegółowy schemat kompetencji inspekcji pracy na Słowacji:

Debata o bezpieczeństwie
pracy

Wyższa kultura –
mniejsza
wypadkowość
Wpisując się w obchody Światowego Dnia
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy, Okręgowy Inspektorat Pracy w Zielonej
Górze zorganizował posiedzenie Lubuskiej
Komisji Ochrony Pracy.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele pracodawców,
związków zawodowych, Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa
i Nauk o Pracy Uniwersytetu Zielonogórskiego, laureaci konkursów „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” i „Buduj bezpiecznie”, reprezentanci urzędów i instytucji sprawujących nadzór nad warunkami pracy. Rozmawiano o problemach i sukcesach w dziedzinie bhp.

źródło: www.nip.sk

Wyraźny progres
Kary za złamanie zakazu pracy nielegalnej (zawarcie umowy o pracę i zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego
musi nastąpić przed dopuszczeniem
pracownika do pracy) są bardzo wysokie i wynoszą od 2 do 200 tysięcy euro.
Kary finansowe, w formie mandatu, nakładane są również na osoby wykonujące pracę nielegalną. Inspekcja pracy
na Słowacji prowadzi ogólnie dostępny
(http://www.nip.sk/register/)
rejestr
osób fizycznych i prawnych, które w
ciągu minionych pięciu lat złamały zakaz nielegalnego zatrudnienia.

Słowacka inspekcja w liczbach (dane za 2014 rok)
Liczba przedsiębiorstw objętych kontrolą
Liczba pracowników
Liczba osób samozatrudnionych
Liczba inspektorów pracy
Liczba kontroli

Liczba wydanych decyzji

Liczba decyzji o wstrzymaniu pracy

główny specjalista Robert Jaworski
Sekcja Współpracy z Zagranicą GIP
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Liczba wypadków

196 355
1 999 300
337 182
325
108 205
(51,24% inspekcje planowane, 48,76% kontrole reaktywne)
2 342
(decyzje o nałożeniu grzywny - na ogólną
kwotę 4 692 805 euro)
2 219 (decyzje nakazowe)
81
146 wypadków poważnych,
w tym 39 śmiertelnych
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Przewodniczący Lubuskiej Komisji Ochrony Pracy Stanisław Iwan mówił o roli Komisji, wspominał o wsparciu Okręgowego Inspektoratu Pracy w kształtowaniu świadomości
bezpieczeństwa pracy wśród pracodawców i pracobiorców.
Stan bezpieczeństwa pracy w Lubuskiem omówił zastępca
okręgowego inspektora pracy Zdzisław Klim. – Od kilku lat
w rankingu województw dotyczącym bezpieczeństwa pracy
Lubuskie zajmowało niechlubne 3-4 miejsce od końca.
W 2015 roku odnotowaliśmy wyraźny progres, sytuacja
poprawiła się, zarówno jeśli chodzi o liczbę poszkodowanych, jak i wskaźniki dotyczące ciężkości i częstotliwości wypadków, spadła również liczba chorób zawodowych. Teraz
należy się zastanowić, jak tę tendencję utrzymać.
Najczęściej stwierdzane przez inspektorów pracy przyczyny wypadków przy pracy omówił starszy inspektor pracy –
specjalista Roman Burghardt. Przedstawił okoliczności i
przyczyny jednego z badanych zdarzeń. Odniósł się do tego
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Marcin Małycha, menedżer projektów Skanska S.A., który
stwierdził, że podobna sytuacja nie byłaby możliwa na terenie inwestycji realizowanych przez jego firmę. Skanska S.A.
jest jednym z sygnatariuszy „Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie”. W celu wyeliminowania wypadków
przy pracy i zdarzeń potencjalnie wypadkowych grono dziesięciu generalnych wykonawców wprowadziło szereg rozwiązań systemowych i organizacyjnych. – Firmy te nie konkurują ze sobą w obszarze bhp. Kiedy dochodzi do wypadku
przy pracy u jednego z nich, pozostali są informowani, aby
przeanalizowali sytuację, wyciągnęli wnioski i w ten sposób
także mogli zapobiec podobnym wydarzeniom – podkreślił
Marcin Małycha.
Jerzy Wojnicz, zastępca dyrektora wsparcia Elektrociepłowni Zielona Góra S.A. podkreślał, jak ważna jest świadomość pracowników i traktowanie przepisów jak coś naturalnego. – Do pracy idziemy z myślą, że mamy z niej wyjść cali
i zdrowi – mówił. W zakładzie wprowadzono Politykę Bezpieczeństwa i „12 Zasad Ratujących Życie”, obowiązujących zarówno pracowników, jak i firmy podwykonawcze. O sprawach bhp rozmawia się na forum Komitetu Sterującego. Wypadku przy pracy nie odnotowano w Elektrociepłowni Zielona Góra od ponad pięciu lat, od około dwóch lat nie było wypadku wśród podwykonawców.

Kultura „macho”
W dyskusji uczestniczyli również przedstawiciele Nord Napędy Zakłady Produkcyjne Sp. z o.o. w Nowej Soli, laureata
ubiegłorocznej edycji konkursu „Pracodawca – organizator
pracy bezpiecznej”. Dyrektor produkcji Krzysztof Paprocki
powiedział, że w zakładzie wprowadzono m.in. zasadę eliminowania wszystkich zbędnych narzędzi na stanowisku pracy. Dużą wagę przywiązuje się do zachowania porządku i
czystości w miejscu pracy. Dyrektor ds. finansów i administracji Agnieszka Stefańczuk stwierdziła, że najważniejsza
jest konsekwencja w wymaganiu od pracowników zachowania odpowiednich standardów. – Ważna jest też świadomość, że nie chodzi o podpis na odpowiednim formularzu,

pracowników, z wprowadzoną polityką jakości, niż małym firmom, które muszą spełnić te wymogi innymi siłami. Podziękował za konkurs „Pracodawca – organizator
pracy bezpiecznej”, który dla pracodawców stanowi formę promocji zakładu, po niejednokrotnie dużym wysiłku
związanym z dbałością o bezpieczeństwo pracy.

Nasze okręgi

Obcojęzyczni pracownicy

ale o przekonanie, że dzięki przestrzeganiu przepisów dba
się o własne zdrowie i bezpieczeństwo.
Dyrektor zakładu Rockwool w Cigacicach Arkadiusz Szakoła zwrócił uwagę na nowe zjawisko, tzw. kulturę „macho”,
przejawiającą się w beztroskich i nieodpowiedzialnych zachowaniach oraz lekceważącym podejściu do przepisów i zasad
bhp. – Pracownicy czasami nie przestrzegają elementarnych
zasad bhp. Wśród tych młodszych zaczyna występować problem narkotyków. O ile poddanie pracownika badaniu alkomatem nie stanowi problemu, o tyle przeprowadzenie testu
narkotykowego jest trudne – powiedział A. Szakoła.
Do dyskusji podczas Lubuskiej Komisji Ochrony Pracy
28 kwietnia br. włączył się prof. Edward Kowal, reprezentujący Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy Uniwersytetu Zielonogórskiego. – Od wielu lat prowadzimy badania związku poziomu kultury bezpieczeństwa z wypadkowością. Zależność jest następująca: im wyższa kultura, tym
mniejsza wypadkowość. Należy podkreślić, że kultura bezpieczeństwa w zakładach pracy jest w pewnym sensie wymuszona obowiązującymi przepisami, działaniami inspektorów pracy i innymi mechanizmami. Kultura przypisana człowiekowi to część jego kultury osobistej. Gdy podnosimy ją w
sferze bezpieczeństwa w pracy, przenosi się ona na zachowania w domu czy na drodze. Gdybyśmy potrafili odpowiednio ją ukształtować, podnieślibyśmy bezpieczeństwo w każdym aspekcie życia – podkreślał prof. Edward Kowal.

Dużym jest łatwiej
Bożena Pierzgalska z ZR NSZZ „Solidarność” w Zielonej
Górze w swoim wystąpieniu na forum Komisji zaapelowała,
aby w szeregu wymagań stawianych w procesie pracy nie zapominać o podmiotowości każdego z pracowników. Z kolei
przewodniczący Zarządu Lubuskiej Organizacji Pracodawców Krzysztof Częstochowski potwierdził, że dla pracodawców istotne jest organizowanie pracy w bezpieczny sposób. – Łatwiej jest funkcjonować dużym przedsiębiorstwom,
posiadającym środki i wykwalifikowanych, doświadczonych
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Przewodniczący LOP poruszył jeszcze jeden istotny temat, a mianowicie problem z porozumiewaniem się z pracownikami, którzy przyjeżdżają do Polski z zagranicy. Jak
mówił, obecnie na terenie województwa lubuskiego pracuje około 60 tys. obcokrajowców. Na budowach około
50% osób porozumiewa się w języku innym niż polski. Nieznajomość języka polskiego stanowi problem, gdyż uniemożliwia odpowiednie przygotowanie do pracy oraz przeszkolenie obcojęzycznych pracowników w zakresie bhp. Drugą sprawą, jak zaznaczył, jest też inna mentalność i bardzo restrykcyjne przepisy obowiązujące w Polsce. Problem poddał
pod dyskusję, aby wspólnie ze związkami zawodowymi i inspekcją pracy na forum Komisji znaleźć rozwiązanie.
Głos zabrał również Jan Kotowski, prezes zielonogórskiego Oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników
Służby BHP. Mówił m.in. o idei nagrody „Laur bezpieczeństwa”, przyznawanej pracodawcom zapewniającym bezpieczne i przyjazne warunki pracy, ludziom nauki, techniki,
medycyny, pracownikom służby bhp, którzy swoim działaniem wnoszą wkład w tworzenie bezpiecznych miejsc pracy.
Podczas spotkania rozmawiano także na temat nieprawidłowo przeprowadzanych szkoleń oraz niewystarczającej
wiedzy z zakresu bhp u osób, które odpowiadają za organizację pracy zespołu. Nawiązując do kwestii utrwalenia pozytywnych tendencji wypadkowych w Lubuskiem, Marcin Małycha powiedział, że warunkiem powodzenia w utrzymaniu
wysokiego standardu bhp jest konsekwentne wymaganie
przestrzegania przepisów i zasad bhp. Kluczem do rozwiązania problemu jest kultura pracy i świadomość przestrzegania
przepisów przez wzgląd na bezpieczeństwo własne i współpracowników.
Okręgowy inspektor pracy Franciszek Grześkowiak
przedstawił ideę projektów prewencyjnych i informacyjnych
Państwowej Inspekcji Pracy, które – jak zaznaczył – stanowią
jedną z form jej oddziaływania na poziom bezpieczeństwa
pracy w województwie.
Posiedzenie Komisji poprzedziła konferencja prasowa na temat bezpieczeństwa pracy w Lubuskiem, która odbyła się w
siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Zielonej Górze.
Barbara Babicz
OIP Zielona Góra
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Okręgowy Inspektorat Pracy
w Krakowie

Siła w ludziach
– Duży potencjał, wyobraźnia i praca ludzi
to największa siła okręgu – mówi Tadeusz
Fic, okręgowy inspektor pracy w Krakowie.
Spektrum realizowanych spraw jest szerokie – ponad 5 tysięcy kontroli rocznie, odpowiedzi na skargi, udzielanie porad prawnych, nowe kampanie, badanie wypadków
i katastrof budowlanych, nadzór na budowach szpitali, centrów handlowych, ośrodków sportowych i kulturalnych; wśród nich
Sanktuarium Miłosierdzia w Łagiewnikach,
Tauron Arena w Krakowie, Centrum Handlowe Bonarka.
W Okręgowym Inspektoracie Pracy w Krakowie pracują
obecnie 164 osoby, w tym 96 inspektorów pracy. Kierują
nim: okręgowy inspektor pracy Tadeusz Fic, zastępca ds.
nadzoru Mariusz Pyrcz i zastępca ds. prawno-organizacyjnych Ewa Staniszewska. W okręgu działają oddziały w Nowym Sączu i Tarnowie, na czele których stoją: nadinspektor
Beata Ziółko i nadinspektor Benedykt Zygadło. Główna
siedziba mieści się w Krakowie, przy placu Szczepańskim.
OIP w Krakowie stale współpracuje z przedstawicielami administracji rządowej, z lokalnymi władzami samorządowymi,
a także z przedstawicielami związków zawodowych i organizacjami pracodawców.
– Krakowski zespół cechuje duża różnorodność specjalizacji
pracujących tu osób – podkreśla Tadeusz Fic. – Są specjaliści
od badania wypadków i katastrof, czasu pracy, wykroczeń,
kontroli legalności zatrudnienia, służby zdrowia, prawa pracy,
górnictwa i wielu innych. Ich samodzielna praca przekłada się
na skuteczność zespołu przy rozwiązywaniu skomplikowanych
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spraw. Dlatego, gdy pojawia się trudny problem, ze spokojem
mogę powiedzieć: „07 – zgłaszam się!”.
Ludzie wykazują się dużą inicjatywą i chęcią działania. Jeden z inspektorów pracy wystąpił do Rzecznika Praw Obywatelskich, by ten przystąpił do toczącego się postępowania o
ustalenie istnienia stosunku pracy na rzecz pracownicy
agencji ochrony. Pracodawca wypowiedział jej umowę o
pracę i od tego momentu, w latach 2009-2015, wykonywała
te same obowiązki na podstawie umów zlecenia zawieranych na czas określony. Rzecznik Praw Obywatelskich przystąpił do postępowania przed sądem.

Klucz do kontroli
Co roku w OIP w Krakowie rejestrowanych jest blisko 3 tys.
skarg i wniosków, w 2015 roku wpłynęło ich 3600. Autorami
są byli pracownicy, osoby nadal pracujące, świadczące pracę
na podstawie umów cywilnoprawnych, pracujący bez żadnej umowy, związki zawodowe, cudzoziemcy, osoby anonimowe. Wśród zarzutów zamieszczonych w skargach przeważają dotyczące niewypłacania wynagrodzenia, stosunku pracy i czasu pracy.
● Skuteczne działania inspektora doprowadziły do wypłaty zaległych świadczeń pracowniczych, obejmujących
głównie wynagrodzenie za pracę w wysokości 13 158 596 zł
brutto. Cały nakaz opiewał na kwotę 18 148 761 zł brutto.
Firma przeszła intensywną restrukturyzację, stabilizując sytuację finansową.
● Dzięki niekonwencjonalnym metodom zastosowanym
przez inspektora pracy pracownikom krakowskiego oddziału jednego z banków wypłacono 11 604 zł za pracę w godzinach nadliczbowych, których nie ujawniono. Ponieważ pracownicy nie zgodzili się na złożenie zeznań potwierdzających ten fakt, inspektor pracy zażądał okazania wydruków
z systemu informatycznego, wskazujących godziny logowania się, po czym zestawił je z zapisami w książce kluczy

Małopolska to jeden z wiodących regionów
Polski pod względem potencjału gospodarczego
i atrakcyjności inwestycyjnej, duży i zróżnicowany, oparty na turystyce, przemyśle, handlu, budownictwie. Każdego roku przyciąga 8-10 milionów turystów, inwestorów i studentów, w tym
z zagranicy. Łączy tradycję z dynamiką rozwoju
i otwarciem na nowe projekty. Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie poprzez swoją działalność kontrolno-nadzorczą, doradczą i prewencyjną wpisuje się w ten trend.
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wydawanych do pomieszczeń pracy. To pokazało, że pracodawca zatrudniał pracowników w godzinach nadliczbowych,
nie płacąc za nie i nie odnotowując w ewidencji czasu pracy.
– Bardzo istotna jest wieloletnia współpraca okręgu z prokuraturą i sądami. Także doskonalenie grupy oskarżycieli publicznych
przynosi wymierne efekty. Sądy bardzo wnikliwie podchodzą do
rozpatrywanych spraw, zapadają ciekawe wyroki – podkreśla
okręgowy inspektor pracy. – Maksymalna kara grzywny, tj. 30
tys. zł dla pracodawcy, została orzeczona właśnie w naszym regionie. Dotyczyła pracodawcy z branży hotelarskiej, który zalegał
z wypłatą wynagrodzeń na ok. 96 tys. zł.

Antydyskryminujący performance
W skargach napływających do krakowskiego okręgu coraz
częściej pojawiają się zarzuty związane z mobbingiem i dyskryminacją.
– Dzięki udzielonym poradom, pomocy przy pisaniu pozwu i
wsparciu podczas procesu kasjerka jednej z dużych sieci handlowych wygrała w sądzie pracy sprawę o mobbing z byłym
pracodawcą – zaznacza Tadeusz Fic. – Odszkodowanie wyniosło 15 tysięcy zł, a sprawę wciąż przytaczają pracownicy z branży oraz stowarzyszenia antymobbingowe jako dowód, że warto dochodzić swoich praw nawet, gdy sytuacja wydaje się przegrana.
● Bardzo skomplikowaną kontrolę dotyczącą mobbingu,
dyskryminacji i molestowania seksualnego prowadził OIP
w Krakowie w jednej z wiodących instytucji spoza regionu,
w związku ze zgłoszeniem pełnomocnika rządu ds. zwalczania nadużyć w instytucjach publicznych. Zajmował się nią
zespół specjalnie dobranych inspektorów pracy. Ponieważ
przeprowadzona wśród pracowników anonimowa ankieta
dotycząca mobbingu nie potwierdziła jednoznacznie zarzutów, sięgnięto po metody inspekcji skandynawskiej.
– Musieliśmy mieć pewność, że wykorzystaliśmy wszystkie
środki, dlatego zaproponowaliśmy spotkanie pracowników z inspektorem pracy we wskazanym przez nich miejscu – wspomina

Tadeusz Fic. – Wszystko po to, by zlikwidować wszelkie bariery i
uzyskać wiarygodne, spójne informacje. Czekaliśmy trzy miesiące, niestety bezskutecznie. Być może byli zastraszeni, bali się stracić pracę. Nie można też wykluczyć mobbingu pionowego na linii
podwładny – zwierzchnik.
W efekcie pracodawca został zobowiązany do podjęcia
działań mających na celu przeciwdziałanie występowaniu
zjawisk, które przez pracowników mogą być traktowane jako
niedozwolony mobbing oraz jako naruszenie zasady równego traktowania, w tym ze względu na płeć. Ponadto nałożono wysoką karę grzywny w związku z naruszaniem przepisów o czasie pracy. Decyzją przełożonych dyrektor instytucji
został zawieszony w pełnieniu obowiązków.
Przeciwdziałaniu dyskryminacji, mobbingowi i molestowaniu służył też autorski projekt prewencyjny OIP w Krakowie pt. „Szczypawice – stop dyskryminacji”. Jego przesłaniem
było zwiększenie świadomości pracowników, szczególnie
tych, którzy wchodzą na ścieżkę kariery. Był realizowany
w 2012 roku wspólnie z Akademią Sztuk Pięknych im.
Jana Matejki w Krakowie. Na
7 uczelniach artystycznych
w Polsce ogłoszono konkurs
na wideo lub animacje pod
tytułem „Stop dyskryminacji”, na który wpłynęło 30
prac. Studenci ASP pracujący przy projekcie odbywali
staż w OIP w Krakowie.
Przed finałem, podczas którego zaprezentowano nagrodzone prace, w krakowskich tramwajach i autobusach emitowany był film
„Szczypawice – stop dyskryminacji”. W zabytkowym „szczypiącym tramwaju” na krakowskich plantach prezentowano
antydyskryminujący performance w wykonaniu studentów
ASP. Finał „Szczypawic” zainaugurował II etap kampanii „Poznaj swoje prawa w pracy”. Był wydarzeniem artystycznym
i przykładem sięgania inspekcji pracy po nowe narzędzia
prewencji.

Porady, także na „Szlaku pierwszej pracy”
Podczas codziennych inspekcyjnych dyżurów prawnych w
Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu udzielane są porady z zakresu prawa pracy, w minionym roku udzielono ich w sumie
185 200. Prawnicy OIP pełnią też dyżury podczas targów,
szkoleń czy w trakcie specjalnie organizowanych akcji, np.
w ubiegłorocznej kampanii informacyjno-prewencyjnej
„Szlakiem pierwszej pracy”. Stanowiska okręgu znajdowały

Stoisko OIP w Białce.
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się w Białce, Bukowinie Tatrzańskiej, Gródku nad Dunajcem,
Czchowie i Krakowie, a także w Galerii Krakowskiej, gdzie doradzano klientom i pracownikom. Kampania łączyła działania prewencyjne i kontrolne. W pierwszym etapie przeprowadzono ponad 20 szkoleń „Jak budować swój wizerunek w
firmie” na największych małopolskich uczelniach. Przy
wsparciu BCC oraz Izby Przemysłowo-Handlowej do współpracy zaproszono pracodawców. Równolegle z akcją prewencyjną inspektorzy pracy przeprowadzili 200 kontroli legalności zatrudnienia, głównie w gastronomii, hotelarstwie,
handlu i usługach. Kampanię zamknęła dyskusja „Pokolenie
Y a umowa o pracę – marzenie czy przeżytek?”, z udziałem
patronów akcji, współpracowników OIP i pracodawców.
Jako pierwszy w Polsce OIP w Krakowie przeprowadził akcję bhp we współpracy z MPK SA w Krakowie, w ten niekonwencjonalny sposób propagując działania prewencyjne
okręgu. Przez miesiąc w autobusach i tramwajach emitowano filmy o przygodach Napo – sympatycznego pracownika,
który wskutek swej nieuwagi czy nieznajomości przepisów
wpadał w tarapaty. Animowane filmy oglądało codziennie
około 200 tys. osób.

Życie – wartość nadrzędna
Małopolska od wielu lat jest w grupie województw o najniższych wskaźnikach wypadkowości. Choć statystyki za
ostatnie lata nie są alarmujące, obszar ten jest wciąż bardzo
wrażliwy, wymaga ciągłego monitorowania oraz podejmowania różnych działań, głównie o charakterze prewencyjnym. W 2015 r. spadła liczba wypadków śmiertelnych przy
pracy zarejestrowanych przez OIP w Krakowie.
– Za każdym wypadkiem kryje się indywidualna tragedia,
dlatego przesłanie naszego działania brzmi „Stop wypadkom
przy pracy”. Od lat bezpieczeństwo pracy jest naszym oczkiem
w głowie, szczególnie w budownictwie, gdzie każdego roku dochodzi do największej liczby wypadków przy pracy – podkreśla
Tadeusz Fic.
● Kilka lat temu OIP w Krakowie badał sprawę śmiertelnego wypadku przy pracy oraz charakteru zatrudnienia tej osoby. Skargę na zakład złożyła matka poszkodowanego. W tej
sprawie wykorzystano wszystkie możliwe środki prawne,
łącznie z apelacją. Sąd okręgowy wydał wyrok ustalający istnienie stosunku pracy w okresie objętym pozwem. W wyniku zawiadomienia złożonego przez inspektora do prokuratury pracodawca został prawomocnie skazany na bezwzględną karę 14 miesięcy pozbawienia wolności i karę
grzywny. Dzięki działaniom inspektorów pracy matka poszkodowanego mogła wystąpić do ZUS o przyznanie jednorazowego odszkodowania z tytułu śmierci syna.
Analiza przyczyn wypadków pokazuje, że najczęściej dochodzi do nich na skutek złej organizacji miejsc pracy, niewła-
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ściwego wyposażenia bądź nierzetelnego nadzoru i niewłaściwego zachowania pracowników, szczególnie młodych.
– Podnosimy ogólną wiedzę o bezpieczeństwie pracy poprzez działania informacyjne, konferencje prasowe czy szkolenia na placach budów – mówi Tadeusz Fic. – Oczywiście cały
czas kontrolujemy budowy, a duże inwestycje obejmujemy stałym nadzorem. Wszelkie nasze działania są ukierunkowane na
to, by skutecznie zapobiegać wypadkom, bo najważniejszy zawsze jest człowiek.
Ograniczeniu zagrożeń przy pracach remontowo-budowlanych służą również prowadzone w ramach tematu własnego systematyczne kontrole w centrum Krakowa. Dotyczą
głównie zabezpieczenia stref i miejsc niebezpiecznych, prac
na wysokości i nadzoru nad pracownikami. Corocznie przeprowadza się ponad 100 takich kontroli, czego efektem jest
brak wypadków przy pracy w tych rejonach i zmniejszenie
zagrożeń dla turystów i mieszkańców.
OIP w Krakowie od dwóch dekad współpracuje z Kurią Metropolitalną. Impulsem były śmiertelne wypadki na budowach obiektów sakralnych w województwie małopolskim.
Przeprowadzenie kampanii informacyjnej, kontrole budów,
szkolenia dla proboszczy – inwestorów oraz prowadzenie
stałego nadzoru przyniosły wymierne efekty. W latach 19962016 nie doszło tam do wypadku przy pracy i wzrosła odpowiedzialność wszystkich osób zajmujących się problemami
budownictwa w Archidiecezji Krakowskiej.
– Tu trzeba podkreślić dobrą organizację i bezpieczną, bezwypadkową pracę na skomplikowanej budowie Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach – zaznacza Tadeusz Fic.

Podpisanie porozumienia ze słowacką inspekcją
pracy.
Działania okręgu mają również wymiar międzynarodowy.
Od wielu lat OIP współpracuje ze słowacką inspekcją pracy.
Przez dwa lata współdziałano w zakresie kontroli i prewencji
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stwie pracy przy obsłudze żurawi wieżowych i braku szczegółowych uregulowań prawnych w tym zakresie, a także na
tragicznych wypadkach przy eksploatacji gruszkopomp.
Wcześniej zajmowała się m.in. koniecznością zmian w prawie zamówień publicznych i prawie budowlanym.

Urząd otwarty

Konferencja prasowa na budowie – kampania „Szanuj
życie”.
przy budowie mostu transgranicznego nad rzeką Poprad.
Efektem było wdrożenia dobrych praktyk poprzez wzajemne szkolenia kadry kierowniczej, wymianę informacji o obowiązujących przepisach czy roli koordynatora pracy w procesie budowlanym. Wspólna praca polskich i słowackich inspektorów przyniosła bezcenny efekt – budowa przebiegła
bez wypadku przy pracy.
Przy okręgowym inspektorze pracy w Krakowie od 2003
roku działa Małopolska Rada ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie, która jako organ doradczy inicjuje rozmaite
przedsięwzięcia, w tym profilaktyczne, dotyczące ochrony
pracy w budownictwie. Jest płaszczyzną wymiany poglądów, doświadczeń i informacji o zmianach w prawie oraz organizacji pracy. W lutym br. Rada skupiła się na bezpieczeń-

Posiedzenie Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie w Zakładzie Termicznego Przekształcania
Odpadów.
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W minionym roku inspektorzy pracy z OIP w Krakowie w
każdym z prawie 950 skontrolowanych podmiotów stwierdzili co najmniej jeden przypadek naruszenia przepisów z
zakresu legalności zatrudnienia. Ten problem wciąż narasta,
a pracodawcy zaskakują pomysłami w obchodzeniu prawa.
Zaobserwować można problemy tzw. pierwszego dnia w
pracy, pracy „na próbę”, pracy bez umowy, nieodpłatnego
stażu i zamiany umów o pracę na umowy cywilnoprawne.
– Kontrola legalności zatrudnienia wymaga współpracy PIP
ze Strażą Graniczną, a także z policją i prokuraturą, w celu zapewnienia skutecznego zwalczania przestępstw przeciwko
prawom osób wykonujących pracę zarobkową. Współdziałania inspektorów OIP w Krakowie i funkcjonariuszy Straży Granicznej kilka lat temu doprowadziły do deportowania 13 nielegalnie zatrudnionych obywateli Ukrainy z jednego z gospodarstw rolnych – zwraca uwagę szef okręgu.

Wspólna praca polskich i słowackich inspektorów przyniosła bezcenny efekt – budowa mostu przebiegła bez wypadku przy pracy.
Z doświadczeń inspekcji pracy wynika, że konieczne jest
wzmocnienie współpracy ze światem nauki. OIP w Krakowie
podpisał porozumienie o współpracy m.in. z Politechniką
Krakowską i Akademią Górniczo-Hutniczą. Skoncentrowano
się na szkoleniach dla studentów i zajęciach w ramach studiów podyplomowych, a także na systematycznej wymianie
informacji, np. o efektach badań przyczyn katastrof budowlanych i wypadków przy pracy.
– Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie jest postrzegany
przez partnerów jako urząd otwarty, współpracujący, służący
pomocą – mówi okręgowy inspektor pracy Tadeusz Fic. – To
rezultat długoletniej pracy całego zespołu. Podpisaliśmy blisko 30 porozumień o współpracy, m.in. z Prokuraturą Apelacyjną, Komendą Wojewódzką Policji, Strażą Graniczną, Państwową Strażą Pożarną, Nadzorem Budowlanym, UDT i innymi. Wspólne kontrole, szkolenia oraz inne działania prewencyjne są faktycznie realizowane z każdym z partnerów OIP w
Krakowie. To nasza mocna strona i siła do podejmowania kolejnych wyzwań.
Anna Majerek, OIP Kraków
Opracowanie Beata Pietruszka-Śliwińska
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Bezcenny kapitał
– Jesteśmy w gronie zwycięzców – mówiła
Jolanta Kosakowska, dyrektor Zespołu
Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej Związku Rzemiosła Polskiego, zwracając się do regionalnych laureatów XVI
edycji konkursu „Bezpiecznie od startu” dla
uczniów z zakładów rzemieślniczych.
46 młodych ludzi z całej Polski przyjechało
19 maja br. na finał zmagań do Warszawy,
ze swoimi nauczycielami i mistrzami zawodu, reprezentując poszczególne izby rzemieślnicze. Organizatorami przedsięwzięcia są Związek Rzemiosła Polskiego i Państwowa Inspekcji Pracy.
Różna jest motywacja młodzieży uczącej się rzemiosła,
która przystępuje do konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawie pracy. Jedni podejmują to wyzwanie, przyjmując, że nic nie tracą, a mogą coś zyskać, inni z przekonaniem, że ta wiedza będzie im niezbędna, jak każdemu pracownikowi, niezależnie od tego, czy
jest stolarzem, ślusarzem czy mechanikiem pojazdów samochodowych.
– To są uczniowie, którzy uczą się zawodu. Lada moment
będą pracować, więc z przepisów bhp będą korzystać w
praktyce, na co dzień. Zdają sobie sprawę, że ta wiedza prze-

I P 6/2016

kłada się na zdrowie i życie pracownika, bo obrazowo mówili
im o tym inspektorzy pracy, przywołując przykłady wypadków przy pracy – podkreśla Agnieszka Walczak-Szefer z
Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie.
Dwie uczennice w zawodzie fryzjerki, Alicja i Kasia, reprezentujące Beskidzką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w
Bielsku-Białej, chcą zagiąć przyszłych pracodawców z przepisów o godzinach nadliczbowych, warunkach umowy o pracę czy bhp. Uważają, że pracodawcy często nie informują o
tym pracowników, więc oni sami powinni znać się na przepisach. To są wnioski i spostrzeżenia wyniesione z praktyk zawodowych. Stoi za nimi także przekonanie przyszłych fryzjerek, że pracownika świadomego swoich praw i obowiązków
pracodawca lepiej traktuje i liczy się z nim. Przed centralnym
etapem konkursu, w którym należy rozwiązać test złożony z
80 pytań, mówią, że nawet gdyby nie zajęły żadnego premiowanego miejsca, to i tak zyskają, bo to, co już wiedzą, pozostanie dla nich.
Izabela Mikstacka-Mikuła jest nauczycielką w Zespole
Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie koło Kalisza.
Jej uczeń Dawid Łączny, kształcący się w zawodzie ślusarz,
dotarł do finału konkursu, choć jest dopiero w drugiej klasie.
Kobieta podkreśla to z dumą, dodając, że to bardzo zdolny i
pracowity uczeń. Dla niego zwolnienie z części egzaminu
czeladniczego nie jest, jak dla innych, jedynym argumentem
za przygotowaniem się do konkursu, celem samym w sobie.
On włożył mnóstwo samodzielnej pracy, którą weryfikowali
później wspólnie, po zajęciach lekcyjnych. W efekcie na etapie regionalnym konkursu „Bezpiecznie od startu” wypadł
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najlepiej. Dawid wie, czym zajmuje się inspekcja pracy, wie,
że pracownicy mogą się do niej zwracać o pomoc. W trakcie
praktyk zawodowych widział też, jak inspektor pracy sprawdza natężenie hałasu w zakładzie. Wówczas okazało się, że
tylko nieliczne maszyny spełniają górne normy określone
w przepisach.
Zwycięzcą konkursu został przyszły mechanik samochodowy Wawrzyniec Szczepkowski z Centrum Edukacyjnego
– Talent Promocja Postęp w Gryficach. Reprezentował Izbę
Rzemieślniczą Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie. Zdobył 93 punkty na 100 możliwych.
Na drugim miejscu w konkursie uplasował się przyszły piekarz Roland Jonek (Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa w
Dobrzeniu Małym). Trzecie miejsce zdobył Krzysztof Rogoziński (Zespół Szkół w Rybnie), przygotowujący się do pracy w zawodzie stolarz. W rywalizacji drużynowej najlepsza okazała się
reprezentacja Izby Rzemieślniczej w Opolu, wyprzedzając izby
ze Szczecina i Kalisza.
Pracodawca i mistrz zawodu Andrzej Poźniak podkreśla,
że na ten sukces pracowali z Wawrzyńcem kilka lat. Po raz
trzeci mierzył się on z innymi uczniami rzemiosła, wcześniej
zajmując między innymi drugie miejsce. Chłopak był żądny
sukcesu, więc uczył się, doskonalił swoją wiedzę oraz umiejętności zawodowe. Stopniowo, aż osiągnął swój cel.
Sam laureat mówi, że zagadnienia bhp i prawo pracy są
ciekawe, ale i wymagające, szczególnie jeśli chodzi o zmiany
w przepisach, które trzeba śledzić i przyswajać. To było dla
niego największą trudnością, nie zaś olbrzymi zakres materiału, który trzeba było dobrze poznać. Na to najczęściej narzekają uczestnicy konkursu. Wawrzyniec chwali bazę pytań
i materiały edukacyjne w formie wydawnictw, przygotowane przez PIP; były dla niego podstawowym źródłem wiedzy,
choć korzystał także z innych opracowań, w tym np. z zakresu prawa pracy dla przyszłych radców prawnych. Przyznaje,
że ta dziedzina stała się jego drugim konikiem, obok mechaniki pojazdów samochodowych. Chce w tym zakresie konty-

nuować naukę na wydziale mechanicznym Politechniki
Szczecińskiej.
– Warto brać udział w takich konkursach nawet wówczas,
gdy nie zdobywa się żadnych nagród – zaznacza zwycięzca.
Zyskuje się przecież nową wiedzę, np. jak należy się zachowywać na stanowisku pracy, by omijać wszelkie niebezpieczeństwa. Każdy pracujący styka się z czynnikami szkodliwymi, trzeba więc umieć postępować, a udział w konkursie
tego uczy, tak jak i zdrowego rozsądku czy kultury pracy. Bardzo ważne jest, by skupić się na szkoleniach bhp, dokładnym
czytaniu instrukcji stanowiskowej, stosowaniu się do niej, bo
to sprawia, że jesteśmy bezpieczni, unikamy sytuacji zagrażających.
– Przez 16 edycji konkursu przewinęło się prawie 16 tysięcy młodych ludzi, kształcących się w zawodach rzemieślniczych – podkreśla prezes Związku Rzemiosła Polskiego Jerzy
Bartnik. – Ta rzesza osób dobrze wie, jak bezpiecznie pracować, a to jest bezcenny kapitał, z którym weszli w życie zawodowe.

Prace uczestników sprawdzała komisja w składzie: Zbigniew Kowalczyk, dyrektor Departamentu Prewencji i Promocji GIP, Artur Sobota, kierownik Sekcji Prewencji w Departamencie Prewencji i Promocji GIP, Mirosława Kamińska z Departamentu Kontroli i Nadzoru GIP, Jolanta Kosakowska, dyrektor Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej w Związku Rzemiosła Polskiego oraz jej zastępca Andrzej Stępnikowski.
Partnerów konkursu reprezentowali: Anna Bąkiewicz z
Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w
Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz Alfred Brzozowski,
kierownik Ośrodka Promocji Centralnego Instytutu Ochrony
Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego.
Beata Pietruszka-Śliwińska

I P 6/2016

Orzecznictwo

Ochroniarz

wyprocesował etat
Zawiła treść umowy zlecenia nie uchroniła
agencji ochrony przed przegraniem sądowego sporu o ustalenie istnienia stosunku
pracy.
Do Sądu Rejonowego w Kutnie trafił pozew byłego pracownika firmy ochroniarskiej, który na podstawie kolejnych
umów cywilnoprawnych przez wiele lat pilnował mienia jednostki wojskowej. W umowach przygotowanych przez agencję zleceniobiorca oświadczał, że posiada kwalifikacje do wykonywania czynności związanych z ochroną, zobowiązywał
się, że będzie wykonywał zlecone czynności w sposób samodzielny, z należytą starannością, bez bezpośredniego nadzoru i kierownictwa ze strony zleceniodawcy. Zleceniobiorca w
uzasadnionych przypadkach mógł powierzyć wykonywanie
czynności wynikających z niniejszej umowy osobie trzeciej,
która posiada stosowne kwalifikacje. Praca polegała na pieszym patrolowaniu terenu obiektu jednostki wojskowej,
sprawdzaniu stanu plomb. Pracownicy ochrony korzystali z
systemu podbijania elektronicznych czytników, gdzie musieli potwierdzić obecność na kilku punktach podczas służby
na posterunku.
Zadania na dany dzień dla pracowników ochrony były
ustalane codziennie przez komendanta lub oficera dyżurnego. Czas pracy ustalano w jednostce, w tym celu sporządzano grafiki dla pracowników ochrony. Każdy z zatrudnianych
określał, ile służb może wziąć w danym miesiącu i w oparciu
o te deklaracje sporządzano grafik. Był on ustalany z miesiąca na miesiąc. Służba trwała 24 godziny – od godziny 9.00 do
9.00, potem były 1-2 dni wolne, niezależnie od niedziel i
świąt. Wynagrodzenie pracowników było uzależnione od ilości służb w miesiącu oraz liczby przepracowanych godzin.
Ochroniarze nie korzystali z urlopów wypoczynkowych.
Sąd uznał, że w łączącym strony stosunku prawnym występowały elementy obce stosunkowi pracy, tj. brak podporządkowania poleceniom służbowym przełożonego,
ustalanie czasu pracy w oparciu o samodzielnie uzgadniane grafiki, brak obowiązku osobistego świadczenia pracy,
brak konieczności usprawiedliwiania nieobecności w pracy
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i zgłaszania niedyspozycji zdrowotnych. Zawarte między
stronami umowy mają przeważające cechy istotne dla stosunku cywilnoprawnego. W ocenie sądu nie było zatem
możliwe przyjęcie, że strony łączyła umowa o pracę. W
świetle tych ustaleń faktycznych i poczynionych rozważań
prawnych, w ocenie sądu, łączące strony postępowania
umowy zlecenia nie miały cech stosunku pracy, tym samym
powództwo o ustalenie istnienia stosunku pracy zostało
oddalone w całości.
Od tego orzeczenia pracownik ochrony wniósł apelację.
Zaskarżonemu wyrokowi zarzucił naruszenie art. 22 § 1 i 11
k.p. poprzez błędne przyjęcie, że umowa łącząca pozwanego z powodem nie miała charakteru stosunku pracy, w
szczególności poprzez uznanie, iż:
a) wolą powoda było zawarcie umowy cywilnoprawnej,
podczas gdy powód nie miał żadnego udziału w wyborze
formy zatrudnienia;
b) praca powoda polegała na wykonywaniu czynności w
postaci doraźnego (zgodnie z potrzebami zleceniodawcy)
dozoru obiektu chronionego przez zleceniodawcę, mimo że
praca powoda polegała w rzeczywistości na całodobowej
ochronie fizycznej mienia;
c) grafiki służb powoda były wynikiem jego własnych ustaleń z innymi zleceniobiorcami – pracownikami ochrony, podczas gdy powód miał jedynie możliwość wskazania konkretnego dnia (dni) w miesiącu, w których chciałby mieć wolne od
świadczenia pracy, z czego notabene nigdy nie skorzystał;
d) nie istniało kierownicze podporządkowanie pracownika
wobec pracodawcy, mimo że powód podlegał bezpośredniemu kierownictwu dyżurnego zmiany i szefa ochrony.
W ocenie Sądu Okręgowego w Łodzi dokonana przez sąd
rejonowy ocena zgromadzonego w postępowaniu materiału dowodowego w zakresie roszczenia o ustalenie istnienia stosunku pracy była nieprawidłowa. Uznał, że w świetle
zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, ocenionego logicznie, powód świadczył pracę podporządkowaną.
Powód miał ściśle określone godziny pracy. Wykonując
pracę w zakresie ochrony, nie miał też wolności decyzyjnej w
zakresie wymiaru i czasu pracy wykonywanej w jednostce.
Nieistotne jest przy tym, iż grafiki ustalano na podstawie tzw.
predyspozycji grafikowych zgłaszanych uprzednio przez powoda i innych ochroniarzy. Pozostawienie ograniczonej
swobody co do tego, kiedy pracownik pracuje, nie sprzeciwia się bowiem co do zasady istnieniu stosunku pracy. Prawo pracy nie zawsze wymaga, aby godziny wykonywania
pracy przez poszczególnych pracowników były sztywno wyznaczone przez pracodawcę (przepisy o zadaniowym czasie
pracy, art. 140 k.p.). W konsekwencji należało więc przyjąć, iż
powód był podporządkowany pozwanemu w zakresie czasu
pracy i jego organizacji.
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Dokończenie ze strony 36.
Zdaniem sądu II instancji powód był też zobligowany do
wykonywania bieżących poleceń przełożonych, dowódcy
zmiany i oficera dyżurnego, tj. świadczenia pracy pod kierownictwem. Materiały dowodowe potwierdzają, iż powodowi były wydawane polecenia dotyczące bieżącego wykonywania pracy i powód stosował się do nich. Zdaniem sądu
okręgowego nie ma to nic wspólnego z nadzorem nad wykonaniem zlecenia. Dający zlecenie ma prawo oczekiwać, iż
zostanie ono wykonane zgodnie z jego oczekiwaniami. Jednak kontrola nad wykonaniem zlecenia nie może być utożsamiana z prawem do bieżącego wydawania poleceń dotyczących pracy i sposobu ich wykonywania, a co najwyżej sprawdzenia jakości wykonanej usługi w znaczeniu prawa wydawania wskazówek w zakresie sposobu wykonania zlecenia.
Niemniej jednak wskazówki dającego zlecenie nie mogą
prowadzić do zmiany zlecenia jako takiego. Tymczasem powód nie tylko miał wykonywać pracę zgodnie ze standardami określonymi przez pozwanego w umowie, ale nie mógł
też odmówić wykonywania poleceń dotyczących zadań bieżących, nakazujących mu chociażby zastępstwo za inną osobę, wystawienia doraźnego posterunku, przeniesienia worków z piaskiem, odśnieżania czy sprzątania pomieszczeń
Sędziowie zwrócili uwagę, że umowa zlecenia z reguły
określa rodzaj wykonywanych czynności i w zasadzie nie
może polegać na pozostawaniu w dyspozycji zlecającego i
wykonywaniu czynności zlecanych na bieżąco stosownie do
potrzeb. Powód miał dwóch bezpośrednich zwierzchników
służbowych, dowódcę zmiany oraz szefa ochrony, do których poleceń zobligowany był się stosować i którzy ostatecz-

nie decydowali, kiedy, co i jak miało być zrobione. Powód nie
mógł rozpocząć służby bez stosownej odprawy, na której
wydawano konkretne polecenia co do ostatecznego przebiegu służby. Co więcej, powód nie mógł opuścić stanowiska
pracy i w trakcie świadczenia pracy był na bieżąco kontrolowany. Przypadki niesubordynacji mogły zostać ukarane
zwolnieniem ze służby. W związku z tym twierdzenia braku
wykonywania przez powoda pracy podporządkowanej wydają się nieporozumieniem.
Nawet gdyby przyjąć, iż strony pierwotnie zamierzały zawrzeć wyłącznie umowę zlecenia, co miała potwierdzać
treść zawieranych umów, brak urlopów i obowiązku przedstawiania zwolnień lekarskich, to i tak należało uznać, że
późniejszy sposób realizacji umowy w praktyce – zwłaszcza
okoliczność podlegania zwierzchnictwu przełożonych –
wskazywała na zmianę więzi prawnej łączącej strony. Ważne
jest, iż w istocie powód traktowany był przez pozwaną agencję jak pracownik. Praktycznie, z pominięciem wymiaru
świadczonej przez niego pracy (brak limitu minimalnego),
wykonywanie przez niego obowiązków nie różniło się niczym od pracy osób zatrudnionych na tym samym stanowisku w oparciu o umowę o pracę. Różnice w tym zakresie nie
mogą być jednak uznane za decydujące przy ocenie charakteru prawnego umowy łączącej strony. Z tych też względów
zgodnie z żądaniem apelacji uznać należało, że powód był
zatrudniony w oparciu o stosunek pracy.
Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z 15 lutego 2016 r., sygn.
akt VII Pa 324/15.
główny specjalista Tomasz Zalewski

przez nich działania to praca na wysokości, jednak nie stosowali indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości. Poszkodowany stracił równowagę, być może w wyniku
szarpnięcia liny przez opadającą rurę
rozporową wyciągniętą z gniazda w ceowniku przez brygadzistę, a być może
zasłabł, bo pracował dziewiątą godzinę, z czego dwie ostatnie godziny
w warunkach wysokiej temperatury

czej, której pracownik uległ wypadkowi, zastosowano postępowanie wykroczeniowe – mandaty w wysokości odpowiednio 2000 zł i 1500 zł, a w stosunku do wydającego polecenia i dopuszczającego (pracowników koksowni)
mandaty w wysokości 1000 złotych.
st. inspektor – specjalista
Łukasz Centkowski
współpraca Agnieszka Stefaniak
OIP Opole

Śmiertelny wypadek podczas montażu rozpory
Przyczyny wypadku

Inspektor pracy OIP Białystok w trakcie kontroli prac realizowanych w pasie drogowym drogi krajowej nr 19, między
miejscowością Piliki a Knorydy, stwierdził, że prace budowlane polegające na montażu banera reklamowego na wysokości ok. 5m ponad poziom otaczającego terenu wykonywane są przez pracowników kontrolowanego zakładu z łyżki ładowarki Manitou typ Maniscopic bez jakichkolwiek zabezpieczeń przed upadkiem z wysokości.
Ustalony stan faktyczny wskazywał na bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia pracowników. Inspektor pracy wydał podlegający natychmiastowemu wykonaniu nakaz
wstrzymania prowadzonych prac budowlanych.
Osobę odpowiedzialną za popełnione wykroczenia przeciwko prawom pracownika ukarano mandatem kredytowym.
OIP Białystok

W opinii inspektora pracy podstawową techniczną przyczyną wypadku było
złe przygotowanie rozpór do gniazda
remontowego. Gdyby rura rozporowa
została wymierzona w odpowiedni sposób, wypadku pewnie udałoby się uniknąć pomimo naruszenia zasad bezpieczeństwa. Lista przyczyn organizacyjnych jest znacznie dłuższa. Przede
wszystkim brak IBWR komór, a także niski poziom kultury bezpieczeństwa. Pracownicy i sam brygadzista tolerowali
naruszenia zasad bhp. Istotną przyczyną organizacyjną stojącą za wypadkiem
był również brak odpowiedniej komunikacji pomiędzy mistrzem spółki, gdzie
pracował poszkodowany, a firmą, do
której należy bateria, w zakresie planowanych metod wykonywania pracy i w
konsekwencji polecenia wykonania
prac. Polecenie nie obejmowało prac na
wysokości, brygada miała prowadzić jedynie prace przygotowawcze do montażu i zamontować niższe rury rozporowe z poziomu „0”. Na sam montaż prowadzony na wysokości miało być wydane nowe polecenie pisemne. W ocenie
ryzyka zawodowego dla danego zakresu działań zamieszczono wszystkie
możliwe do wystąpienia zagrożenia, nawet te, które nie wystąpią podczas prac
danej brygady remontowej. W praktyce
prowadziło to do sytuacji, gdzie każda
z brygad realizująca swój wąski zakres
z polecenia ma rozbudowane ryzyko
(pewnie powielane przy różnych zleceniach) o wszystkie zagrożenia, które pojawią się przy realizacji całego zadania,
np. w tym przypadku polecenie zawierało 30 zagrożeń, a brygady, w której zaistniał wypadek, dotyczyć mogło około
7 zagrożeń. Obszerność treści powoduje, że osoby zaangażowane nie czytają
jej i podpisują dokument „na ślepo”. Praca odbywa się dalej według własnych
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Prace budowlane
z łyżki ładowarki

Analizując przyczyny ludzkie, warto
podkreślić zagadnienie lekceważenia
niebezpieczeństwa. Wszyscy pracujący
zdawali sobie sprawę, że prowadzone

i w pośpiechu. Na wydziale prowadzony był tego dnia audyt bhp, co spowodowało przekroczenie 8 godzin pracy.
Ustalono, że wydający polecenie mógł
wywierać wpływ na brygadzistę, aby
prace podczas audytu nie były prowadzone. Przerwa spowodowała opóźnienie i niepotrzebny pośpiech brygady. Należałoby się zastanowić, czy powiadamianie pracowników o nadchodzącej kontroli służy poprawie bezpieczeństwa czy wprost przeciwnie; i skąd
taka praktyka. Być może stosowane
kary nie są adekwatne do wykrytych
naruszeń, może są zbyt ostre za drobne
naruszenia.
W związku ze stwierdzonymi naruszeniami przepisów bhp wobec mistrza i brygadzisty firmy podwykonaw-

przyzwyczajeń i doświadczeń. Dodatkowo, co wykazała kontrola, przyczyną
organizacyjną był zbyt mały nadzór firmy nad pracownikami oraz ze strony
właściciela obiektu wobec podwykonawców. Mistrz w dniu wypadku nie pojawił się w miejscu prowadzenia prac
podległej brygady.

Zawinił człowiek
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Śmiertelny wypadek podczas montażu rozpory
Z jednej strony rutyna,
pośpiech i lekceważenie
zagrożenia, z drugiej pozostawiająca wiele do
życzenia organizacja
pracy. Ceną okazało się
ludzkie życie. Inspektor
pracy z OIP w Opolu realizował kontrolę dotyczącą ustalenia okoliczności i przyczyn śmiertelnego wypadku przy
pracy, do którego doszło podczas prac remontowych na baterii
koksowniczej. Zginął
59-letni pracownik firmy
remontowej.

Do wypadku doszło w marcu br. Poszkodowany, zatrudniony na stanowisku ślusarza, pracował w czteroosobowej brygadzie.
Grupa realizowała montaż długich rozpór o
wadze około 34,2 kg i długości 3,70 m. Prace związane były z zabezpieczeniem gniazda remontowego ścian grzewczych komór
baterii koksowniczej. Polegały na założeniu
zestawu rozpór montowanych na ceownikach, które były ustawione pionowo przy
ścianach buforowych jako wzmocnienie
ceramiki tych ścian. Montowane rozpory
wykonane były ze stalowych rur zakończonych gwintami wykonanymi w technice
rzymskiej.

Okoliczności zdarzenia
Brygadzista wspólnie z poszkodowanym
odsunęli barierki i – stojąc na stropie baterii
koksowniczej po przeciwległych stronach,
na krawędziach otworu remontowanego
gniazda, na wysokości około 4,8 m – na li-

nach konopnych podciągali rozporę. Trzeci
członek brygady z poziomu podłoża we
wnętrzu gniazda z drabiny ręką naprowadzał rozporę w gniazdo kształtownika. Stojący na górze podciągnęli na linach rozporę
powyżej punktu montażu znajdującego się
w ceowniku. Od strony poszkodowanego
rozpora trafiła na swoje miejsce, z przeciwnej strony trafiła powyżej przewidzianego
punktu montażu, była za długa. Postanowiono ją zdemontować i skrócić. W pewnym momencie poszkodowany upadł na
podłoże gniazda remontowego, w miejscu
wyburzonych ścian grzewczych. Cztery godziny później zmarł w szpitalu wskutek urazów wewnętrznych.
Poszkodowany na zajmowanym stanowisku pracy w zakładzie pracował od dziewięciu lat. Co warte podkreślenia, uległ wypadkowi w czasie ponadnormatywnej pracy, była to jego dziewiąta godzina pracy.
Posiadał wszystkie ważne badania lekarskie, szkolenia bhp. Zarówno on, jak i reszta
brygady zostali dodatkowo przeszkoleni pod kątem wymagań
przy pracach na wysokości, a brygadzista także pod kątem organizacji prac na wysokości. Mieli wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu tego rodzaju prac.
Pracownik został wyposażony w
odzież i obuwie robocze, hełm do
prac na wysokości, wydane przez
zakład pracy, a także w szelki bezpieczeństwa wraz z linką bezpieczeństwa i amortyzatorem. Podobne wyposażenie posiadali także pozostali członkowie brygady,
jednak w chwili wypadku ani poszkodowany, ani brygadzista nie
używali szelek. Trzeba podkreślić,
iż do realizacji prac remontowych
nie została opracowana instrukcja
bezpiecznego wykonywania robót, a co za tym idzie nie zapoznano z nią pracowników.
Dokończenie na stronie 34.

