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Mandat karny za utrudnianie kontroli
Dwupoziomowa ochrona czynności kontrolnych PIP,
ze strony Kodeksu pracy oraz prawa karnego, zmusza
do postawienia pytania, czy w przypadku utrudniania
lub udaremniania kontroli dochodzi do popełnienia
przestępstwa czy może tylko wykroczenia.
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Rada Ochrony Pracy na posiedzeniu w dniu 30 sierpnia br. w siedzibie Sejmu przyjęła stanowisko w sprawie legalności zatrudnienia oraz ochrony praw pracowniczych
cudzoziemców, w tym szczególności obywateli Ukrainy, w świetle kontroli Państwowej Inspekcji Pracy.
Po zapoznaniu się 4 lipca br. z informacją Państwowej Inspekcji Pracy na temat legalności zatrudnienia oraz ochrony praw
pracowniczych cudzoziemców, w tym szczególności obywateli
Ukrainy, Rada Ochrony Pracy podkreśliła, że słowa uznania należą się inspektorom za ich determinację w ujawnianiu patologii pracy w niesprzyjającym otoczeniu prawnym. W przyjętym
stanowisku Rada podzieliła krytyczną opinię inspekcji pracy odnoszącą się do obowiązujących przepisów o zatrudnieniu cudzoziemców na podstawie oświadczeń rejestrowanych w powiatowych urzędach pracy. Poparła zgłaszane przez PIP wnioski, m.in. dotyczące dostępu inspekcji pracy i Straży Granicznej
do prowadzonego w formie elektronicznej rejestru wystawionych i zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy
oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom oraz rejestru cudzoziemców, którzy podjęli pracę
na podstawie oświadczenia. Rada z satysfakcją przyjęła
uwzględnienie wniosków PIP w procedowanym obecnie projekcie nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy, w tym podwyższenia kar za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców do 30 tys. złotych. Zdaniem Rady wprowadzenie w życie proponowanych regulacji zwiększy możliwości
oddziaływania Państwowej Inspekcji Pracy, co wpłynie na skuteczność kontroli i ograniczenie zjawiska nielegalnego zatrudniania cudzoziemców.
W stanowisku opowiedziano się za wprowadzeniem szkoleń
dla cudzoziemców zatrudnianych w naszym kraju, mających na
celu zapoznanie ich z prawami pracownika, przepisami bhp
oraz zagrożeniami na danym stanowisku pracy, za organizacyjnym i finansowym wzmocnieniem urzędów pracy oraz służby
kontroli legalności zatrudnienia w PIP, a także za dokonaniem

Okładka:
fot. J. Kałek

przeglądu prawa w tym zakresie pod kątem uszczelnienia przepisów, wyeliminowania możliwości ich obchodzenia oraz likwidacji przepisów generujących zjawiska patologiczne. Zdaniem
Rady należy wzmocnić egzekucję obowiązującego prawa. Jego
naruszanie musi przestać być opłacalne, dlatego należy poważnie rozważyć kwestię zwiększenia sankcji za naruszenia prawa
pracy. Konieczne jest podjęcie działań w celu marginalizacji
nielegalnego zatrudnienia. Rada Ochrony Pracy podkreśliła, że
nie można zejść z tej drogi, jeśli Polska ma być państwem demokratycznym przestrzegającym zasad praworządności w stosunkach pracy.

Na posiedzeniu zajęto się również przeglądem i oceną zmian
wprowadzonych do Kodeksu pracy w zakresie uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem. Materiał przedstawiła
Anita Gwarek, dyrektor Departamentu Prawa Pracy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Omówiła najważniejsze zmiany, dotyczące m.in. struktury urlopów związanych z
opieką nad małym dzieckiem i zasad korzystania z takich urlopów, wymienialności uprawnień urlopowych między rodzicami
czy poszerzenia kręgu pracowników uprawnionych do urlopów.
Podkreśliła, że nowe rozwiązania sprzyjają bardziej elastycznemu wykorzystywaniu przez rodziców uprawnień pracowniczych
związanych z opieką nad dzieckiem, a także ułatwiają godzenie
obowiązków zawodowych z życiem rodzinnym.
W posiedzeniu pod przewodnictwem posła Janusza Śniadka, uczestniczyli: zastępca głównego inspektora pracy Zbigniew Ryfka, dyrektor Departamentu Prawnego GIP Halina
Tulwin oraz dyrektor Departamentu Legalności Zatrudnienia
Jarosław Leśniewski.
(M.G.)

ISSN 0239-3417 Nakład: 1600 egz. Drukarnia: TINTA

I P 9/2016

3

Wiadomości
nie tylko z kraju
Społeczni inspektorzy
Tegoroczne spotkanie wyjazdowe w ramach programu prewencyjnego „Czas na społeczną inspekcję pracy” odbyło się 16 czerwca w Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia S.A. w Szczecinie.
W 2015 roku zakładowy inspektor pracy Mariusz Małecki właśnie z tej firmy został zwycięzcą konkursu „Najaktywniejszy społeczny inspektor pracy”. W spotkaniu udział wzięło ponad 20 społecznych inspektorów pracy reprezentujących zakłady z województwa zachodniopomorskiego. Kierownik Działu Bezpieczeństwa Pracy Marek Wierzba przedstawił zebranym prezentację
„Stop zagrożeniom. Stop wypadkom. Czas na zmiany!”, czyli historię i działalność stoczni w pigułce. Uczestnicy spotkania poznali
specyfikę pracy w stoczni oraz stosowane rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo pracy. Dodatkową atrakcją była próbna akcja ratunkowa na remontowanym statku. Stoczniowi strażacy i ratownicy pokazali, jak prawidłowo organizować pracę, posługiwać
się sprzętem ratunkowym, udzielać pierwszej pomocy oraz korzystać ze specjalistycznego kosza ratunkowego przenoszonego
za pomocą stoczniowego dźwigu.

Master Truck 2016
Ponad pół tysiąca osób odwiedziło stoisko Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu podczas XII Międzynarodowego Zlotu Ciężarowych Pojazdów Tuningowanych MASTER TRUCK, który odbył
się 22-24 lipca br. na lotnisku w Polskiej Nowej Wsi pod Opolem.
Dla inspektorów pracy był doskonałą okazją do popularyzacji zagadnień związanych z bhp wśród uczestników i osób odwiedzających zlot. Liczba pytań i porad prawnych udzielonych podczas
trzech dni zlotu potwierdza tezę, że choć świadomość praw i obowiązków w grupie zawodowej kierowców bywa bardzo wysoka,
to wśród młodego pokolenia potrzebna jest ciągła edukacja. W finałowym dniu zlotu OIP w Opolu zorganizował konkurs, który poprowadził aktor Piotr Zelt. Pięciu kierowców zmierzyło się z testem wiedzy z zakresu czasu pracy kierowców oraz ogólnych zasad bhp. Zwycięzcy oprócz materiałów i gadżetów otrzymali również pakiety środków ochrony indywidualnej.
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Targi w Bratoszewicach

Szkolenie budowlańców

Podczas XVIII Wojewódzkiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych i Targów Rolnych„W sercu Polski”, które miały miejsce
w Bratoszewicach 18 i 19 czerwca br., Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi zorganizował stoisko informacyjno-promocyjne dla rolników indywidualnych, przedsiębiorców
rolnych i osób zwiedzających wystawę. Inspektorzy pracy
udzielali porad z zakresu bhp w rolnictwie oraz z prawa
pracy. Rolnikom oraz ich dzieciom rozdawano broszury
i plakaty wydane przez PIP, propagujące zasady bezpiecznej pracy dorosłych i dzieci w rolnictwie. W wystawie wzięło udział 108 wystawców i 7 instytucji państwowych pracujących na rzecz rolnictwa. 20 czerwca odbyło się podsumowanie etapu regionalnego XIV konkursu „Bezpieczne
Gospodarstwo Rolne”, w którym uczestniczył okręgowy
inspektor pracy Andrzej Świderski.

Nadinspektor pracy Artur Dmuch, starszy inspektor
pracy Marian Mazur oraz starszy inspektor pracy –
specjalista Konrad Sekrecki z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie Oddział w Chełmie przeprowadzili w sierpniu br. szkolenie dla przedstawicieli firm
budowlanych. Objęło ono zagadnienia z zakresu bezpiecznego organizowania i prowadzenia budów lokalnych i liniowych (roboty drogowe, budowa sieci, kanałów itp.), kwestie planu BIOZ, instrukcji bezpiecznego
wykonywania robót budowlanych, oceny ryzyka zawodowego, wykluczania zagrożeń, stosowania środków ochrony indywidualnej i zbiorowej, zabezpieczania placów budów i wygradzania stref niebezpiecznych. Inspektorzy pracy zwracali uwagę na zagadnienie bezpieczeństwa prac wykonywanych na wysokości i w wykopach, wskazywali złe i dobre praktyki, prezentowali je na zdjęciach i filmach szkoleniowych.
Przedstawili i omówili zdarzenia wypadkowe w budownictwie, ze wskazaniem ustalonych przyczyn. Inspektorzy omówili także kwestie prawne związane
z zatrudnianiem pracowników na budowach i powierzaniem pracy na podstawie umów zlecenia i o dzieło.
Uczestnicy szkolenia otrzymali publikacje PIP w formie broszur, zeszytów i plakatów.

Leśnicy na olimpiadzie
Na „Przystanku Woodstock”
W Kostrzynie n. Odrą, w pierwszym dniu festiwalu „Przystanek Woodstock”, 15 lipca br., zielonogórski OIP zorganizował punkt informacyjny, w którym udzielane były
porady z zakresu prawa pracy i bhp, a także prezentowane i rozpowszechniane wydawnictwa PIP. Odwiedzający
stoisko pytali m.in., co zrobić, gdy pracodawca nie wypłacił wynagrodzenia, jakie są prawa i obowiązki pracowników tymczasowych, ile godzin może pracować osoba
młodociana zatrudniona na podstawie umowy w celu
przygotowania zawodowego. Punkt informacyjny OIP,
podobnie jak podczas ubiegłorocznej imprezy, cieszył
się dużym zainteresowaniem.

Główny inspektor pracy Roman Giedrojć i dyrektor
generalny Lasów Państwowych Konrad Tomaszewski
objęli patronatem ogólnopolską olimpiadę „Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w Leśnictwie”, której finał
miał miejsce 28 czerwca br. w Poznaniu. Celem przedsięwzięcia była popularyzacja zasad bhp wśród osób
kształcących się bądź pracujących w zawodach związanych z gospodarką leśną, a jego adresatami byli pracownicy Lasów Państwowych, przedsiębiorcy leśni,
studenci kierunków przyrodniczych i technicznych,
uczniowie techników leśnych i drzewnych oraz szkół
ponadgimnazjalnych o profilu przyrodniczym. Nadzór
merytoryczny nad przebiegiem olimpiady sprawował
komitet naukowy, w skład którego weszli naukowcy z
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i w Krakowie, przedstawiciele Generalnej i Regionalnej Dyrekcji
Lasów Państwowych, Centrum Kształcenia Kadr w Teresinie, a także starszy inspektor pracy – główny specjalista Teresa Domżalska, reprezentująca PIP. W rywalizacji, która przebiegała w trzech etapach, wzięło
udział 130 uczestników. Wśród laureatów znaleźli się:
uczeń Technikum Leśnego w Tucholi, młody pracow-
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nik nadleśnictwa z terenu RDLP Szczecin, po studiach leśnych
oraz przedsiębiorca leśny Tomasz Jankowiak świadczący usługi
na terenie RDP w Poznaniu, który zajął I miejsce.

Zawody dekarzy
W ramach działań prewencyjno-promocyjnych służących poprawie
bezpieczeństwa w budownictwie przedstawiciele OIP w Opolu
uczestniczyli w IV Regionalnych Zawodach Dekarzy, przeprowadzo-

nych w Chudobie 14 sierpnia br. Organizatorem zawodów było Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi „Dla Chudoby", OIP w Opolu patronował przedsięwzięciu. Poza prezentacją dotyczącą bezpieczeństwa przy pracach budowlanych, w tym dekarskich, inspektorzy
pracy uczestniczyli w pracach komisji konkursowej oraz udzielali
porad. W zawodach wzięło udział pięć trzyosobowych zespołów
z pięciu firm dekarskich. Każdy miał wykonać montaż poszycia
daszków, w tym ułożenie dachówki betonowej, montaż rynny i obróbkę komina. Oceniano jakość wykonanych prac, spełnienie podczas pracy zasad i przepisów bezpieczeństwa. Za najlepszy zespół
uznano reprezentujący firmę dekarską z Chudoby, której właścicielem jest Edward Bartyla.

Bezpieczne gospodarstwo
Rolnicy z terenu województwa łódzkiego biorący udział w tegorocznej edycji konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” uczestniczyli w lipcu br. w konferencji poświęconej bezpieczeństwu pracy
w rolnictwie, podsumowującej także wojewódzki etap rywalizacji.
Obecni byli członkowie Komisji Wojewódzkiej ds. BHP w Rolnictwie,
przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych, dyrektorzy
instytucji pracujących na rzecz rolnictwa, a także laureaci ubiegłorocznych zmagań rolników, Teresa i Marian Sękowie. Wśród tematów konferencji był też ten dotyczący wyników działalności prewencyjno-kontrolnej PIP w gospodarstwach rolnych, zaprezentowany przez starszego inspektora pracy – specjalistę Janusza Krupę
z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi. Zwycięzcami konkursu
w regionie zostali Grażyna i Jan Rokiccy z Białej Rawskiej.
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Druga
strona medalu

Komisje przyjmują sprawozdanie
Połączone komisje sejmowe, Komisja Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisja ds.
Kontroli Państwowej na posiedzeniu w
dniu 5 września 2016 r. przyjęły sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2015 r.
Roman Giedrojć, główny inspektor pracy, podczas posiedzenia przedstawił najistotniejsze efekty pracy inspektorów
pracy, osiągnięte w wyniku działań na rzecz przestrzegania
prawa pracy, bezpiecznych warunków pracy i legalnego zatrudnienia. Omówione zostały rezultaty współpracy inspekcji z innymi organami państwa, m.in. Strażą Graniczną, ZUS,
urzędami skarbowymi. Zaprezentowany został także katalog
działań prewencyjnych i promocyjnych, skierowanych przez
PIP do pracodawców i pracowników.

inspektorom pracy podjęcia kontroli bez obowiązku zawiadamiania pracodawcy o kontroli i okazywania upoważnienia

Rozmowa z Małgorzatą Porażyńską,
okręgowym inspektorem pracy
w Bydgoszczy.

do jej przeprowadzenia. Takie bariery biurokratyczne, jego
zdaniem, ograniczają skuteczność działań inspekcji.
Poseł Janusz Śniadek (PiS) mówił o potrzebie wprowadzenia przepisów pozwalających inspektorom pracy na
przekształcenie umów cywilnoprawnych świadczonych w
warunkach charakterystycznych dla stosunku pracy w umowy o pracę.
Tomasz Zalewski

Zmiana w Katowicach
Główny inspektor pracy Roman Giedrojć podjął decyzję o
powierzeniu Lesławowi Mandrakowi z dniem 16 sierpnia
2016 roku obowiązków okręgowego inspektora pracy w Katowicach.

Nowi zastępcy
w departamentach
Główny inspektor pracy Roman Giedrojć powierzył pełnienie od 1 września 2016 roku obowiązków wicedyrektorów: Departamentu Nadzoru
i Kontroli GIP – Jakubowi Chojnickiemu oraz Departamentu Prewencji i Promocji GIP – Wojciechowi Gonciarzowi.

Posłowie w czasie dyskusji zwracali uwagę na niewystarczające środki prawne, jakie mają do dyspozycji inspektorzy
pracy, m.in. niski wymiar kar, jakie mogą nakładać na pracodawców naruszających przepisy prawa pracy.
W ocenie posłanki Ewy Kozanackiej (PiS), bez zapewnienia inspektorom pracy podstawowych warunków pracy, nawet największe starania profesjonalistów nie wystarczą, by
realizować z równą skutecznością podstawowe zadania
ustawowe i te, które wykraczają daleko poza egzekwowanie
prawa pracy, bhp i przepisów dotyczących legalności zatrudnienia.
Z kolei wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej
Stanisław Szwed zwrócił uwagę, że warto w parlamencie
rozpocząć pracę nad nowelizacją przepisów o PIP, by dostosować je do współczesnych realiów i wyzwań, jakie czekają
na inspektora pracy. Mówił, m.in. o konieczności ułatwienia
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W ostatnim czasie została pani bohaterką programu „Uwaga”
TVN. Pokazuje on, iż mimo że jako inspektor pracy nie znała pani
definicji mobbingu, to go sprawnie pani stosuje wobec wzorowych, oddanych inspekcji pracowników…
Uważam, że media w pogoni za oglądalnością i sensacją są w stanie wyemitować materiał odwołujący się do najniższych instynktów
telewidzów. Mało tego, cała sprawa pokazuje, że rzetelność, etyka
zawodowa, poszanowanie godności ludzkiej coraz mniej się liczą w
pracy dziennikarzy. Z mojej perspektywy program ten pokazuje, jak
można nagranymi i odpowiednio zmontowanymi wypowiedziami
dezinformować widzów.
Zatem w pani ocenie, materiał nie był obiektywny i został zmanipulowany.
Tak. Program był zmanipulowany, nieobiektywny i skrajnie stronniczy. Nagranie mojej rozmowy z reporterką TVN trwało około dwóch
godzin. Rzeczowo i obszernie odpowiedziałam na wszystkie zadane
mi pytania. Także te dotyczące definicji mobbingu. Zamiast tego wyemitowano scenę mojej niedyspozycji. Traktuję to jako próbę ośmieszenia urzędnika państwowego i przejaw złej woli autora programu.
Nie dość, że pominięto moje szczegółowe wyjaśnienia dotyczące postępowania wobec rzekomo prześladowanych pracowników, to jeszcze inne moje wypowiedzi zostały przemyślnie zmontowane. Na przykład, informację o skierowaniu do prokuratury zawiadomienia o przestępstwie połączono z wypowiedzią na temat zorganizowanych działań grupy pracowników w celu usunięcia mnie ze stanowiska. W rezultacie widz mógł odnieść wrażenie, że powiadomienie prokuratury dotyczyło owych działań, podczas gdy w rzeczywistości dotyczyło ujawnienia tajemnicy służbowej i przekroczenia uprawnień przez jedną z
wypowiadających się pracownic. Takich przypadków manipulacji jest
w tym programie więcej.
Zacznijmy więc od tego, kiedy, w jakich okolicznościach w całej sprawie pojawiło się pojęcie mobbingu i zarzut o jego stosowanie?
Sprawa ma początek w 2013 r. Wówczas dotarły do mnie pierwsze
informacje o nieprawidłowościach związanych z czynnościami kontrolnymi inspektor pracy. Zawiadomiłam o tym głównego inspektora
pracy. W konsekwencji wobec pani inspektor wszczęte zostało
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postępowanie dyscyplinarne. W jego efekcie do komisji dyscyplinarnej zostały skierowane trzy wnioski dyscyplinarne.
Czym te postępowania się zakończyły?
Nie zakończyły się jeszcze ze względu na przedstawiane
przez pracownicę już od kwietnia 2015 roku zwolnienia lekarskie.
Z materiału TVN wynika, że przeciwko pracownicy prokuratura prowadzi postępowanie karne…
Tak. Zostało ono zakończone 30 czerwca 2016 r. wniesieniem przez prokuratora aktu oskarżenia przeciwko niej. Zarzuty dotyczą ujawnienia tajemnicy służbowej i przekroczenia uprawnień.
Czyli oskarżenia o mobbing pojawiły się dopiero wtedy, gdy wyszły na jaw nieprawidłowości w pracy, wszczęte zostały postępowania dyscyplinarne i zostały skierowane do prokuratury zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa?
Oczywiście. Od momentu stwierdzenia przeze mnie nieprawidłowości i podjęcia działań formalnych, pani inspektor
rozpoczęła różnego rodzaju działania polegające na tworzeniu wrażenia, że podejmowane są wobec niej działania mobbingowe. A ja, z całą stanowczością podkreślam, że toczące
się postępowania i stawiane w nich zarzuty wiążą się z ciężkimi naruszeniami obowiązków pracowniczych związanych
z działalnością kontrolną, w tym z potwierdzaniem nieprawdy w poleceniu wyjazdu służbowego i pobraniem nienależnej kwoty. W lutym 2015 r., wobec informacji przekazanych
mi przez jednego z przedsiębiorców, dotyczących, m.in. podejmowania przez inspektor pracy działań niezgodnych z
prawem oraz okazania mi licznych dokumentów przekazanych temu przedsiębiorcy przez inspektor pracy, objętych
tajemnicą służbową, w tym tajemnicą skargi, złożyłam dodatkowe zeznania w toczącym się już w prokuraturze postępowaniu. Z przekazanych mi informacji wynikało także, że
swoje obowiązki narusza inny pracownik, a informacja ta potwierdziła się podczas analizy dokumentów, będących
przedmiotem zainteresowania prokuratury. Także i w tym zakresie podjęto stosowne działania.
Praktyka pokazuje, że w przypadku konfliktu pracownika z pracodawcą zarzut o mobbing pojawia się bardzo
często. Zatem fakt, że pojawił się on w tym przypadku
nie powinien dziwić inspektora pracy.
To prawda, zarzut o mobbing jest często elementem sporu, konfliktu z pracodawcą. Pracownik źle oceniany, nieefektywnie pracujący uważa, że jest ofiarą mobbingu. Chcę jednak zauważyć, że większość takich oskarżeń nie znajduje
potwierdzenia w czasie postępowania sądowego. Zresztą
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orzecznictwo sądowe wielokrotnie potwierdza, że nawet
krytyczna ocena pracownika, jeżeli rzeczowo odnosi się do
sposobu wykonywania przezeń obowiązków – a tylko taka
jest u nas stosowana – nie jest mobbingiem. Jestem przekonana, że tak będzie także w tym przypadku. Problem w tym,
że zarzuty dotyczą inspekcji pracy czyli instytucji słusznie
postrzeganej jako strażnik przestrzegania praw pracowniczych. Dlatego działania drugiej strony sporu są ukierunkowane na wykreowanie – w urzędzie, a także w środowisku
pracodawców, partnerów społecznych oraz w mediach – wizerunku inspekcji i mojego, jako pracodawcy mobbera. To
wszystko, jak sądzę, ma doprowadzić do podważenia zaufania społecznego, jakim cieszy się inspekcja i odwołania okręgowego inspektora pracy ze stanowiska.
Na jakim etapie jest sprawa o mobbing wytoczona
przeciwko pani?
Pozew o zadośćuczynienie związane z mobbingiem został
wniesiony przez inspektor pracy w czerwcu 2016 r. W sierpniu odbyła się pierwsza rozprawa, na której pełnomocnik powódki zobowiązany został przez sąd do przedstawienia w
terminie 21 dni chronologicznego wykazu zdarzeń, które
złożyły się na mobbing. Podczas rozprawy pełnomocnik powódki zaproponował zawarcie ugody, na co nie ma z naszej
strony zgody, bowiem żadne działania mobbingowe nie
miały i nie mają miejsca w Okręgowym Inspektoracie Pracy
w Bydgoszczy.
W materiale wyemitowanym przez TVN pokazano panią w chwili niedyspozycji mimo, iż poprosiła pani o zatrzymanie nagrania. Czy podjęte zostaną w związku z
tym jakieś kroki, np. prawne?
Tak. O sprawie poinformowałam Radę Etyki Mediów.
Ufam, że Rada – jak to już wielokrotnie czyniła – obiektywnie
oceni postępowanie ekipy telewizyjnej TVN w oparciu o zasady etyki dziennikarskiej i zwykłej ludzkiej przyzwoitości.
Dodatkowo na ręce Adama Pieczyńskiego, członka Zarządu ds. Programów Informacyjnych TVN S.A., złożyłam protest przeciwko rażąco nieetycznemu postępowaniu dziennikarki TVN oraz operatora kamery przy nagrywaniu programu z moim udziałem. W materiale naruszono moje dobra
osobiste, pomimo wyraźnie sformułowanej odmowy zgody
na nagrywanie. Upublicznienie wizerunku osoby tracącej
przytomność łamie konstytucyjne prawo do prywatności,
które przysługuje również funkcjonariuszowi publicznemu.
W związku z tym, mój pełnomocnik wystosował wezwanie
do zaniechania naruszeń dóbr osobistych. Planuję także wystąpienie z innymi roszczeniami przewidzianymi w przepisach Kodeksu cywilnego.
Rozmawiał Tomasz Zalewski
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Prawo

Piotr Smoliński

Jak bronić się przed roszczeniami pracodawcy?
(cz. II)
Mniej korzystne dla pracownika, który
wyrządził szkodę pracodawcy, są przepisy
dotyczące odpowiedzialności materialnej
za mienie powierzone. Co prawda art. 117
k.p. na mocy art. 127 k.p. ma także zastosowanie w przypadku odpowiedzialności za
mienie powierzone1, jednak co do zasady
nie stosuje się kilku innych przepisów chroniących pracowników. Pracodawca, chcąc
obciążyć pracownika odpowiedzialnością
materialną za szkodę w mieniu powierzonym, nie musi wykazywać wszystkich przesłanek odpowiedzialności. Nie ma w tym
przypadku zastosowania korzystny dla pracowników art. 116 k.p. Pracodawca ma jedynie obowiązek udowodnić, że prawidłowo powierzył pracownikowi (lub pracownikom) określone mienie, oraz wykazać szkodę w mieniu i jej wysokość. Na tej podstawie pracownik może być obciążony odpowiedzialnością materialną za szkodę w pełnej wysokości, czyli także za utracone korzyści oraz bez ograniczenia wysokości odszkodowania do maksymalnie trzymiesięcznego wynagrodzenia (nie ma zastosowania art. 119 k.p.). Pracownik może uwolnić się od odpowiedzialności, jeżeli wykaże, że szkoda powstała z przyczyn od niego
niezależnych, a w szczególności wskutek
niezapewnienia przez pracodawcę warunków umożliwiających zabezpieczenie powierzonego mienia (art. 124 § 3 k.p.). Łącznie (z art. 117 k.p.) daje to pracownikowi
możliwość uwolnienia się w całości lub
przynajmniej częściowo od odpowiedzialności za szkodę, jaka wystąpiła w mieniu
powierzonym. Warto ponadto pamiętać, że
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w przypadku niektórych pracowników,
którym powierzono mienie z obowiązkiem
zwrotu albo do wyliczenia się, obligatoryjnie zastosowanie mają przepisy modyfikujące ich odpowiedzialność w sposób dla
nich korzystny. Chodzi tu o pracowników,
którym powierzono mienie inne (art. 124
§ 2 k.p.) niż wskazane w art. 124 § 1 pkt 1
i 2 k.p., czyli inne niż pieniądze, papiery
wartościowe lub kosztowności, narzędzia
i instrumenty lub podobne przedmioty,
a także inne niż środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze2. W takich
przypadkach rozporządzenie Rady Ministrów z 10 października 1975 r. w sprawie
warunków odpowiedzialności materialnej
pracowników za szkodę w powierzonym
mieniu (dalej: rozporządzenie)3 określa w
§ 2, że pracownicy ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody w powierzonym
mieniu na zasadach przewidzianych w art.
114-116 i 118 k.p., jeżeli zostali zatrudnieni:
● w magazynach, w których wyodrębniono pomieszczenie do wydawania towarów (halę spedycyjną) oraz zorganizowano
dozór ruchu mienia i osób; warunek wyodrębnienia pomieszczenia wydawania towarów nie jest wymagany w magazynach,
w których przeładunek odbywa się systemem automatycznym z urządzeniami pomiarowo-kontrolnymi;
● w sklepach o obsadzie co najmniej
6 osób i w stoiskach (działach) w domach
towarowych (handlowych), jeżeli przy
sprzedaży towarów wystawia się dowody
sprzedaży, inkaso gotówki jest dokonywane przez kasjerów w wydzielonych kasach,

Pracownik, który wyrządził szkodę pracodawcy,
może odpowiadać na zasadach ogólnych lub na
podstawie przepisów
o odpowiedzialności
materialnej za mienie
powierzone z obowiązkiem zwrotu albo wyliczenia się. Dla pracownika ma to niebagatelne
znaczenie, bowiem przepisy o odpowiedzialności materialnej na zasadach ogólnych są dla
niego bardziej korzystne.
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a wydawanie towarów jest dokonywane przez inną osobę
niż sprzedawca;
● w sklepach samoobsługowych oraz w stoiskach (działach) samoobsługowych w domach towarowych (handlowych), w których inkaso gotówki dokonywane jest w wydzielonych kasach przy użyciu kas rejestrujących.
W tych przypadkach stosowanie zasad odpowiedzialności zbliżonych do zasad przyjętych dla odpowiedzialności
na zasadach ogólnych z reguły ogranicza możliwość obniżenia odszkodowania na podstawie § 6 ust. 1 rozporządzenia. Z takiej możliwości korzystają przede wszystkim pracownicy, którym zostało powierzone inne mienie, lecz niespełniający warunków wskazanych w § 2 rozporządzenia
oraz pracownicy objęci umową o wspólnej odpowiedzialności materialnej. Wysokość odszkodowania za szkody
przez nich wyrządzone w mieniu powierzonym obniża się
stosownie, gdy sprawowanie nadzoru nad tym mieniem jest
utrudnione, a w szczególności:
1) gdy mienie znajduje się w pomieszczeniach, do których
ze względu na potrzeby prawidłowej obsługi konsumentów
(interesantów) mają dostęp również pracownicy innych
działów albo inne osoby, a zwłaszcza w placówkach handlowych, w których nabywcy mają swobodny dostęp do towarów, oraz gdy przyjmowanie towarów odbywa się bez przerywania obsługi nabywców;
2) w magazynach, sklepach i punktach usługowych, w których praca trwa dłużej niż na jedną zmianę lub w których obsada wynosi co najmniej 5 osób.
Gdy szkoda powstała w innych okolicznościach lub gdy
pracownik odpowiada za powierzone mienie na zasadach
określonych w art. 114-116 oraz 118 k.p., szkoda może być
obniżona tylko w wyjątkowych wypadkach ze względu na
zasady współżycia społecznego (§ 6 ust. 2 oraz § 7 rozporządzenia).

Utrudniony nadzór
W przypadku gdy na podstawie rozporządzenia obniża się
odszkodowanie od pracownika odpowiedzialnego materialnie za powierzone mienie, należy zgodnie z § 8 uwzględnić
stopień utrudnienia sprawowania nadzoru nad powierzonym mieniem, rodzaj zaniedbań, rozmiar szkody, stopień
winy pracownika, jego doświadczenie zawodowe i wyniki
dotychczasowej pracy oraz sytuację rodzinną i majątkową.
Warunkiem obniżenia odszkodowania na podstawie przepisów § 6 i § 8 rozporządzenia jest ustalenie, że sprawowanie
nadzoru nad powierzonym mieniem było utrudnione. Nie
jest wystarczające ustalenie samych tylko trudnych warunków osobistych i rodzinnych pracownika4. Z kolei samo ustalenie, że stopień sprawowania nadzoru nad powierzonym
mieniem był utrudniony, może nie być wystarczającą prze-
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słanką obniżenia odszkodowania, jeżeli pracownik w sposób
rażący naruszył swoje podstawowe obowiązki pracownicze5.

Przyczyny niezależne
Wskazane przepisy rozporządzenia mogą być istotnym
elementem obrony pracownika przed roszczeniami wysuwanymi przez pracodawcę. W niektórych przypadkach ważniejsza jednak będzie dla pracownika zasygnalizowana już
możliwość całkowitego wyłączenia odpowiedzialności materialnej za szkodę w mieniu powierzonym na podstawie art.
124 § 3 k.p. Pracownik chcący skorzystać z tej możliwości powinien wykazać, że szkoda powstała z przyczyn od niego
niezależnych, a w szczególności wskutek niezapewnienia
przez pracodawcę warunków umożliwiających zabezpieczenie powierzonego mienia. Przyczyny niezależne od pracownika, o których mowa w art. 124 § 3, to takie przyczyny, którym pracownik nie mógł zapobiec nawet przy dołożeniu należytej staranności6. Jednak gdy pracownik udowodni
lub z wysokim prawdopodobieństwem wykaże,
że szkoda powstała głównie (a nie wyłącznie) z przyczyn od niego niezależnych,
będzie mógł odpowiadać na zasadach ogólnych odpowiedzialności
materialnej7. Orzecznictwo wskazuje ponadto, że w świetle art.
124 § 3 k.p. nawet poważne
uchybienia organizacyjne zakładu pracy, pozostające w związku
przyczynowym ze szkodą wyrządzoną przez pracownika materialnie odpowiedzialnego, nie uzasadniają jego całkowitej ekskulpacji, jeżeli
pracownik ten nienależycie wykonywał
swoje obowiązki i dopuszczał się zaniedbań pozostających w związku przyczynowym z powstaniem
szkody. W takiej sytuacji może wchodzić w grę jedynie częściowe uwolnienie pracownika od odpowiedzialności materialnej8. Pracownik (zwłaszcza zatrudniony na kierowniczym
stanowisku), który powołuje się na kradzież powierzonego
mu przez pracodawcę przedmiotu jako przyczynę niezależną
od niego, nie powinien być całkowicie zwolniony od zapłaty
odszkodowania, jeżeli przez swoje nieroztropne zachowanie
ułatwił dokonanie tej kradzieży9. Pracownik powinien jednak
zwrócić przede wszystkim uwagę, czy doszło do uchybień
lub zaniedbań po stronie pracodawcy lub innej osoby (np.
kierownika) w zakresie nadzoru i organizacji pracy. Brak jasnych procedur postępowania z mieniem pracodawcy, dopuszczanie do sytuacji przebywania osób nieuprawnionych
w miejscu, gdzie powinny znajdować się tylko osoby odpowiedzialne za mienie, nieprawidłowe zabezpieczenie po-
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mieszczeń lub pojazdów zakładu pracy, brak reakcji na zastrzeżenia pracownika mogące uchronić mienie przed wyrządzeniem w nim szkody – są to uchybienia, które mogą całkowicie lub częściowo zwalniać pracownika z odpowiedzialności materialnej, w zależności od okoliczności. Istotna jest
postawa samego pracownika, bowiem w niektórych przypadkach sąd może uznać, że pracownik nie wykazał się dbałością o dobro zakładu pracy z powodu zbagatelizowania
możliwości wystąpienia szkody i niezawiadomienia pracodawcy o konieczności podjęcia odpowiednich działań10.

Prawidłowe przekazanie
Uchybienia pracodawcy mogą wystąpić już na etapie powierzenia mienia. Prawidłowe jest wówczas, gdy pracownik
ma świadomość, jakie mienie i o jakiej wartości zostało mu
przekazane w celu sprawowania nad nim pieczy. Trafnie ujął
procedurę prawidłowego powierzenia mienia Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z 21 kwietnia 1995 r. (APr
82/94, LEX), w którym stwierdził, że prawidłowe
powierzenie mienia to takie, które dla
przejmującego ustala stan zerowy, czyli
punkt wyjścia, w kierunku późniejszych rozliczeń, bowiem inwentaryzacja początkowa i końcowa
dają możliwość wyliczenia ewentualnego braku (niedoboru
w mieniu). Brak protokołu zdawczo-odbiorczego może więc być
w niektórych przypadkach znaczną przeszkodą w ustaleniu, że pracownikowi mienie zostało powierzone w sposób prawidłowy. Na przykład
w magazynach składujących określony towar przyjęcie niewłaściwej metody ustalania ilości tego towaru lub inne uchybienia w tym zakresie
utrudniają lub wręcz uniemożliwiają ustalenie ilości towaru,
jaki pracownik przejmuje pod swoją pieczę. Brak prawidłowej inwentaryzacji potwierdzonej protokołem zdawczo-odbiorczym może stanowić podstawę do uchylenia odpowiedzialności za ewentualny niedobór w mieniu. Generalnie
nieprawidłowe powierzenie mienia nie zwalnia pracownika
od odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę. Powoduje jednak, że odpowiada on na ogólnych, bardziej korzystnych dla
niego zasadach określonych w art. 114-121 k.p.11
Pracownicy mogą odpowiadać za powierzone mienie także na podstawie umowy o wspólnej odpowiedzialności materialnej (wskazanej w art. 125 k.p.), podpisanej z pracodawcą przez wszystkich pracowników zatrudnionych w miejscu
powierzenia mienia, czyli np. w sklepie, magazynie, stacji paliw; jeśli liczba pracowników na to pozwala zgodnie z § 2 roz-
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porządzenia Rady Ministrów z dnia 4 października 1974 r.
w sprawie wspólnej odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie (dalej: r.o.w.o.m.)12. Zgodnie z
§ 8 ust. 1 r.o.w.o.m. warunkiem ustanowienia wspólnej odpowiedzialności materialnej jest powierzenie mienia łącznie
wszystkim pracownikom, którzy mają być objęci taką odpowiedzialnością – na podstawie inwentaryzacji przeprowadzonej z ich udziałem lub z udziałem osób przez nich wskazanych, zgodnie z § 22 ust. 2, oraz zapewnienie im możliwości zgłaszania uwag w związku z przebiegiem i wynikami inwentaryzacji. W przypadku każdej zmiany w składzie pracowników objętych umową powinna być zawarta nowa
umowa. Jej brak powoduje uchylenie wspólnej odpowiedzialności materialnej13. Ten sam skutek nastąpi, gdy umowa
o wspólnej odpowiedzialności materialnej nie została zawarta na piśmie14. W kwestii odpowiedzialności za mienie powierzone na podstawie umowy o wspólnej odpowiedzialności materialnej art. 125 k.p. wprost wskazuje, że stosuje się
zasady zawarte w art. 124 k.p (ogólne zasady odpowiedzialności za powierzone mienie). Na mocy art. 127 k.p. do tego
rodzaju odpowiedzialności stosuje się także omówiony już
art. 117 k.p. Ponadto rozporządzenie z 10 października 1975
r., o którym wcześniej była mowa, daje możliwość obniżenia
ewentualnego odszkodowania na zasadach określonych
w § 6 i § 8 tego aktu prawnego.

Ugoda sądowa
Niezależnie od rodzaju odpowiedzialności materialnej strony stosunku pracy mogą zawrzeć ugodę na podstawie art. 121
k.p. Jak to wprost wskazuje § 1 tego artykułu k.p., wysokość
odszkodowania może być wówczas obniżona, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności sprawy, a w szczególności
stopnia winy pracownika i jego stosunku do obowiązków pracowniczych. Strony powinny zdawać sobie sprawę, że – o ile
szkoda nie powstała z winy umyślnej – sąd pracy także z urzędu może obniżyć odszkodowanie przy uwzględnieniu okoliczności wskazanych w art. 121 § 1 k.p (również poniżej wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa
w art. 119 k.p.)15. Dotyczy to też przypadku, gdy naprawienie
szkody następuje na podstawie ugody sądowej.
Dla obu stron stosunku pracy niezwykle istotna jest sytuacja pracownika, który wyrządził pracodawcy szkodę z winy
umyślnej. Zgodnie z art. 122 k.p. taki pracownik obowiązany
jest do naprawienia szkody w pełnej wysokości (czyli także
za utracone korzyści oraz bez ograniczenia wysokości odszkodowania). Kwestię ustalenia, kiedy można uznać, że pracownik wyrządził szkodę z winy umyślnej, przedstawił Sąd
Najwyższy w wytycznych wymiaru sprawiedliwości i praktyki sądowej w przedmiocie materialnej odpowiedzialności
pracowników, czyli w uchwale Izby Pracy i Ubezpieczeń

11

Społecznych z 29 grudnia 1975 r. (V PZP 13/75, LEX). Zgodnie
z VIII tezą uchwały oraz jej uzasadnieniem „umyślne wyrządzenie szkody w rozumieniu art. 122 k.p. zachodzi wówczas,
gdy pracownik objął następstwa swego czynu zamiarem
bezpośrednim lub ewentualnym. Ograniczona odpowiedzialność pracownika została wyłączona między innymi
wówczas, gdy zagarnął on mienie społeczne albo w inny
sposób umyślnie wyrządził szkodę. Nie chodzi tu o umyślne
działanie, które w konsekwencji doprowadziło do szkody, ale
o takie umyślne działanie, którego skutek jest objęty zamiarem sprawcy. Przykładem umyślnego wyrządzenia szkody
z zamiarem bezpośrednim jest uszkodzenie maszyny w celu
jej unieruchomienia. W pełnej wysokości odpowiada też pracownik, który wprawdzie nie chce wyrządzić szkody zakładowi pracy, ale podejmuje określone działanie (zaniechanie), przewidując, że szkoda może nastąpić, i na to się godzi.
Pracownik obowiązany jest do wykonywania swoich obowiązków ze szczególną starannością. Jeżeli więc przewiduje
możliwość wyrządzenia szkody zakładowi pracy i na to się
godzi, to takie postępowanie ma znamiona umyślnego wyrządzenia szkody (art. 122 k.p.)”. Należy ponadto pamiętać,
że pracownik, który wyrządził szkodę ze względu na niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków pracowniczych, wywołane wprowadzeniem się w stan nietrzeźwości,
ponosi odpowiedzialność za szkodę popełnioną z winy
umyślnej16.

Wspólna odpowiedzialność
Zdarza się, że szkodę pracodawcy wyrządziło kilku pracowników. Zgodnie z art. 118 k.p. w takim przypadku każdy
z nich ponosi odpowiedzialność za część szkody stosownie
do przyczynienia się do niej i stopnia winy. Jeżeli nie jest
możliwe ustalenie stopnia winy i przyczynienia się poszczególnych pracowników do powstania szkody, odpowiadają
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oni w częściach równych. Nawet gdy dwaj pracownicy przyczynili się do wyrządzenia szkody w równym stopniu, należy
brać pod uwagę także stopień ich winy. Pracownik powinien
więc dążyć do ustalenia jak najmniejszego stopnia jego
winy. Jeżeli nie ma możliwości uwolnienia się w całości od
odpowiedzialności, to korzystne będzie dla pracownika
choćby ustalenie, że szkoda wynikła z powodu niedbalstwa;
jest to bowiem mniejszy stopień winy niż lekkomyślność.
W przypadku pracowników wspólnie ponoszących odpowiedzialność za mienie powierzone na podstawie umowy
nie stosuje się art. 118 k.p. Zapisy tej umowy powinny wskazywać, w jakich częściach poszczególni pracownicy będą odpowiadać za ewentualne szkody. Wydaje się zasadne stwierdzenie, że brak takich zapisów powoduje, że pracownicy
będą ponosili odpowiedzialność w częściach równych. Przepis § 6 r.o.w.o.m. określa ponadto, że w razie stwierdzenia, że
niedobór w całości lub w części został spowodowany przez
niektórych pracowników, za całość niedoboru lub określoną
jego część odpowiadają tylko sprawcy szkody, co nie wyłącza
ich odpowiedzialności za resztę niedoboru wraz z pozostałymi pracownikami na zasadach odpowiedzialności wspólnej.
W przypadku winy umyślnej także nie stosuje się zasad określonych w art. 118 k.p. Nie jest to jednak odpowiedzialność
podzielna. Zgodnie bowiem z tezą IX wytycznych uchwały
z 29 grudnia 1975 r., jeżeli szkodę, w sposób określony w art.
122 k.p., spowodowało kilku pracowników lub pracownik
wraz z inną osobą, odpowiedzialność ich jest solidarna.
Podsumowując rozważania na temat pracowniczej odpowiedzialności materialnej, nie sposób pominąć jeszcze kilku
kwestii, które mogą mieć istotny wpływ na ochronę interesów pracowników. Przede wszystkim należy wskazać, że pracodawca, nie mając zgody pracownika na potrącenie odszkodowania z wynagrodzenia, nie może tego uczynić (chyba że ma już tytuł wykonawczy po rozstrzygnięciu sprawy
przez sąd). Ponadto ugruntowane jest już stanowisko Sądu
Najwyższego dotyczące ewentualnej zgody pracownika na
takie potrącenia. Wyrażenie zgody przez pracownika na dokonywanie potrąceń z jego wynagrodzenia bez świadomości wielkości długu i istnienia przesłanek odpowiedzialności
jest nieważne. Tak więc zgoda pracownika na potrącenie należności z wynagrodzenia nie może być „blankietowa”. Nie
może być ważne ani skuteczne wyrażenie przez pracownika
zgody na potrącenie z jego wynagrodzenia niedoborów,
które mogą powstać w przyszłości, bez względu na to, kto je
spowodował i w jakiej wysokości17. Ponadto niedopuszczalne jest zastrzeżenie w umowie z pracownikiem kary umownej (art. 483 § 1 k.c.) na wypadek wyrządzenia pracodawcy
przez pracownika szkody wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych18. Pracodawca nie może wymagać od pracowników podpisywania
umów regulujących ich odpowiedzialność materialną na
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wypadek wyrządzenia szkody w sposób mniej korzystny,
niż przewidują to przepisy k.p. oraz rozporządzenia wydane na podstawie art. 126 k.p19.
Ponadto pracownik lub były pracownik, od którego pracodawca domaga się odszkodowania za wyrządzenie
szkody, powinien ustalić, czy roszczenie pracodawcy nie
jest już przedawnione. Zgodnie z art. 291 § 2 k.p. roszczenia pracodawcy o naprawienie szkody wyrządzonej przez
pracownika wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ulegają przedawnieniu z upływem jednego roku od dnia, w którym pracodawca powziął wiadomość o wyrządzeniu przez pracownika
szkody, nie później jednak niż z upływem trzech lat od jej
wyrządzenia. Termin powzięcia wiadomości przez pracodawcę należy liczyć od momentu, gdy dowiedział się on
o fakcie powstania szkody, a nie ustalenia jej dokładnej wysokości20. Pomocny w interpretacji art. 291 § 2 k.p. jest także wyrok Sądu Najwyższego z 10 sierpnia 1978 r. (I PR
167/78, LEX ), zgodnie z którym datą powzięcia przez zakład pracy wiadomości o wyrządzonej przez pracownika
szkodzie w rozumieniu przepisu art. 291 § 2 k.p. jest data,
w jakiej zakład pracy uzyskał wiadomości o faktach, z których – przy prawidłowym rozumowaniu – można i należy
wyprowadzić wniosek, że szkoda jest wynikiem zawinionego działania lub zaniechania pracownika, a nie data, w jakiej wniosek taki został rzeczywiście przez zakład pracy
z faktów tych wyprowadzony lub w jakiej został przedstawiony zakładowi pracy przez inną osobę. Roczny termin od
powzięcia wiadomości może jednak nie mieć znaczenia,
jeżeli od szkody minęły już ponad trzy lata, przy czym początkową datą trzyletniego terminu jest dzień wyrządzenia
szkody (czyli skutku), a nie działania lub zaniechania pracownika, które ten skutek wywołały21. Terminy te nie dotyczą jednak roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej
w sposób umyślny. W takim bowiem przypadku, zgodnie
z art. 291 § 3 k.p., do przedawnienia roszczenia o naprawienie szkody stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. Art.
4421 § 1 k.c. określa, że roszczenie o naprawienie szkody
wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem trzech lat od dnia, w którym poszkodowany
dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednak termin ten nie może być dłuższy niż
dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę. Natomiast jeżeli szkoda wynikła ze zbrodni lub
występku, to zgodnie z art. 4421 § 2 k.c. roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem dwudziestu lat od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na
to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.
referent prawny Piotr Smoliński
OIP Olsztyn
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Przypisy
1

Potwierdza to także wyrok Sądu Najwyższego z 23 stycznia 1975 r., II PR 201/74, LEX. Ponadto zgodnie z tym wyrokiem dopuszczenie w
sklepie do inkasa gotówki bez użycia kas rejestracyjnych, nieprzeszkolenie osób inkasujących
gotówkę w zakresie obsługi tych kas, nieegzekwowanie prowadzenia w sklepie kontroli utargów, niedomaganie się wykonania zarządzeń
pokontrolnych oraz dopuszczenie do pracy
osób nie odpowiadających majątkowo – stanowi okoliczności, które mogą świadczyć, iż zakład
pracy przyczynił się do powstania bądź zwiększenia powstałego niedoboru.
2
W praktyce najczęściej innym mieniem,
o którym mowa w art. 124 § 2 k.p., są towary
w sklepach, hurtowniach lub magazynach.
3
Tekst jedn. Dz.U. z 1996 r. Nr 143, poz. 662.
4
Wyrok SN z 2 grudnia 1982 r., IV PR 323/82,
LEX.
5
Wyrok SN z 9 czerwca 1983 r., IV PR 106/83,
LEX.
6
Wyrok SN z 24 czerwca 2009 r., II PK 286/08,
baza orzeczeń www.sn.pl.
7
Por. wyrok SN z 28 kwietnia 1997 r., I PKN
114/97, baza orzeczeń www.sn.pl.
8
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 23
kwietnia 2014 r., III APa 3/14, LEX.
9
Zob. wyrok SN z 9 lutego 1999 r., I PKN
566/98, LEX.
10
Zob. wyrok SN z 20 października 2009 r.,
I PK 87/09, LEX.
11
Zob. wyrok SN z 25 maja 200 r., I PKN
635/99, LEX.
12
Tekst jedn. Dz.U. 1974 r. Nr 143, poz. 663.
13
Wyrok SN z 12 listopada 2003 r., I PK 551/02,
baza orzeczeń www.sn.pl.
14
Uchwała SN z 18 kwietnia 1988 r., III PZP
62/87, LEX.
15
Zob. uzasadnienie do VII tezy uchwały SN
z 29 grudnia 1975 r., V PZP 13/75, LEX.
16
Zob. wyroki Sądu Najwyższego: z 18 stycznia
1977 r., IV PR 353/76, LEX oraz z 6 lipca 1977 r.,
IV PR 167/77, LEX.
17
Sąd Najwyższy w wyroku z 5 maja 2004 r.,
I PK 529/03, LEX; por. także uchwałę SN z 4 października 1994 r., I PZP 41/94, LEX.
18
Wyrok SN z 8 stycznia 2008 r., II PK 120/07,
baza orzeczeń www.sn.pl.
19
R. Sadlik, Odpowiedzialność materialna
i porządkowa pracowników, Gdańsk 2012, s. 56.
20
Por. wyrok SN z 5 lutego 1991 r., I PR
429/90, LEX.
21
Por. wyrok SN z 5 października 2011 r., II PK
38/11, baza orzeczeń www.sn.pl.

Tomasz Musialik

Uprawnienia rodzicielskie

Opieka nad dzieckiem
Zwolnienie od pracy na
opiekę nad dzieckiem to
instytucja prawna, która
jest wykorzystywana
w celu sprawowania
osobistej opieki nad
dzieckiem. Została ona
uregulowana w art. 188
Kodeksu pracy.

Zwolnienie od pracy na opiekę nad
dzieckiem (zwane dalej zwolnieniem) przysługuje osobie uprawnionej, tj. pracownikowi lub pracownicy, wychowującej co najmniej jedno dziecko. Wymiar zwolnienia
jest stały i nie zależy od liczby wychowywanych dzieci. Górna granica wieku dziecka
została określona na 14 lat. Jeżeli zatem
pracownik posiada kilkoro dzieci, żeby skorzystać ze zwolnienia od pracy na dziecko,
co najmniej jedno z nich musi mieć mniej
niż 14 lat.
Uprawnienie z art. 188 k.p. pracownik nabywa z dniem podjęcia pracy, natomiast
z dniem 1 stycznia następnego roku pracownik nabywa prawo do kolejnego zwolnienia; i tak do momentu ukończenia przez
najmłodsze z dzieci 14. roku życia. Prawo
do zwolnienia przysługuje w ciągu roku kalendarzowego, co oznacza, że niewykorzy-

Od 2 stycznia 2016 r. obowiązuje nowelizacja wprowadzająca zmiany
w uprawnieniach rodzicielskich. Zgodnie z art. 1 pkt 22 ustawy z dnia
24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych
ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1268), zwanej dalej nowelą, art. 188 k.p. otrzymał
brzmienie:
§ 1. Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
§ 2. O sposobie wykorzystania w danym roku kalendarzowym zwolnienia, o którym mowa w § 1, decyduje pracownik w pierwszym wniosku
o udzielenie takiego zwolnienia złożonym w danym roku kalendarzowym.
§ 3. Zwolnienie od pracy, o którym mowa w § 1, udzielane w wymiarze
godzinowym, dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika. Niepełną godzinę zwolnienia od pracy zaokrągla się w górę do pełnej
godziny.
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stanie zwolnienia w danym roku kalendarzowym powoduje wygaśnięcie tego prawa za dany rok. Niewykorzystane dni wolne lub godziny nie przechodzą na kolejny
rok kalendarzowy. Pracownik nie ma zatem
podstaw do dochodzenia swoich roszczeń
w postaci dni wolnych za lata minione. Podobnie w sytuacji, gdy uprawniony do
zwolnienia od pracy pracownik nie skorzystał z przysługującego mu prawa do ukończenia przez dziecko 14 lat. Po dniu, w którym najmłodsze dziecko osiągnie ten wiek,
pracownik traci uprawnienie do przedmiotowego zwolnienia.

Procedura
Pracownik uprawniony do zwolnienia powinien złożyć do akt osobowych oświadczenie o zamiarze (bądź też braku zamiaru) korzystania ze zwolnienia. Obowiązek ten dotyczy każdego z rodziców lub opiekunów
dziecka. Zgodnie z § 6 ust. 2 lit. c rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
(dalej MPiPS) z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych
ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U.
z 1996 r. Nr 62, poz. 286 z późn. zm.), wspomniane oświadczenie powinno znajdować
się w części B akt osobowych pracownika,
tj. w dokumentach dotyczących nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia pracownika. W oświadczeniu pracownika o korzystaniu z opieki nad dzieckiem w trybie art. 188 k.p. pracownik wskazuje, że w związku z przysługującym mu
uprawnieniem zamierza korzystać w ciągu
roku kalendarzowego ze zwolnienia od
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pracy w wymiarze 2 dni lub 16 godzin. Ponadto oświadcza, że jego współmałżonek
nie korzysta z uprawnień z art. 188 k.p. albo
że jest rodzicem samotnie wychowującym
dziecko.
We wniosku o udzielenie zwolnienia od
pracy na opiekę nad dzieckiem pracownik
wskazuje termin wykorzystania opieki nad
dzieckiem (w przypadku zwolnienia w
dniach) lub termin oraz liczbę godzin (w
przypadku zwolnienia w godzinach). Pracodawca nie może określić w wewnętrznych
przepisach terminu, do którego pracownik
ma podjąć decyzję o sposobie wykorzystania dni wolnych w danym roku. Pracownik
podejmuje tę decyzję w chwili składania
pierwszego wniosku o zwolnienie.
Nabycie prawa do zwolnienia od pracy
dotyczy wychowywania zarówno dziecka
własnego, jak i dziecka współmałżonka,
dziecka wziętego na wychowanie oraz
dziecka przysposobionego. Prawo takie
przysługuje również w ramach rodziny zastępczej. Korzystającym z omawianego
prawa może być zatem zarówno opiekun
prawny, jak i faktyczny. Zwolnienie nie
przysługuje pracownikom będącym rodzicami pozbawionymi władzy rodzicielskiej
nad dzieckiem, a także opiekunom dziecka
w razie sądowego ograniczenia lub zwolnienia z opieki nad dzieckiem. Z punktu widzenia przepisu nie ma znaczenia, czy pracownik wychowuje dziecko wspólnie z drugim rodzicem czy też samotnie. Gdy oboje
rodzice lub opiekunowie dziecka są zatrudnieni, prawo do zwolnienia od pracy przysługuje tylko jednemu z nich, zgodnie z art.
1891 k.p. O tym, które z rodziców skorzysta
ze zwolnienia na opiekę, rodzice dziecka
decydują wzajemnie. Uprawnienie można
również podzielić między pracownika i pracownicę wychowujących dziecko. Dopuszczalne jest zatem wykorzystanie przez każdego z rodziców lub opiekunów po jednym
dniu w roku kalendarzowym lub skorzystanie z części godzin, z zastrzeżeniem, że czas
zwolnienia wykorzystany przez oboje rodziców lub opiekunów nie może przekroczyć 16 godzin. Pracownik może korzystać
z tego prawa w przypadku, gdy drugi z rodziców lub opiekunów korzysta z urlopu
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macierzyńskiego, urlopu na warunkach
urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego, gdy
drugi rodzic nie jest zatrudniony w ramach
stosunku pracy – czyli jest bezrobotny, zatrudniony na podstawie umowy cywilnoprawnej lub prowadzi własną działalność
gospodarczą – a także bez względu na to,
czy drugi rodzic, inny członek rodziny lub
inna osoba, np. niania, może opiekować się
dzieckiem (np. dlatego że przebywa na
urlopie dla poratowania zdrowia). Z opieki
nie może natomiast skorzystać rodzic, który nie wychowuje dziecka (por. pismo
Głównego Inspektora Pracy z dnia 7 listopada 2011 r., LEX nr 139916).

2 dni czy 16 godzin?
Dni wolne mogą być udzielone łącznie z
urlopem wypoczynkowym lub innymi
dniami wolnymi od pracy. Korzystanie ze
zwolnienia w wymiarze dziennym dotyczy
całego dnia. Nie jest zatem zależne od liczby godzin wynikającej z rozkładu czasu
pracy (ma to szczególne znaczenie przy
pracownikach zatrudnionych w równoważnym systemie czasu pracy, gdy dzień
pracy wynosi więcej niż 8 godzin). Pracownik powinien zatem przemyśleć, który sposób jest dla niego bardziej korzystny.
W przypadku zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy liczbę godzin
zwolnienia ustala się proporcjonalnie do
wymiaru czasu pracy pracownika. Niepełną godzinę zwolnienia od pracy zaokrągla się w górę do pełnej godziny. Wymiar
zwolnienia na opiekę nad dzieckiem wynosi dla zatrudnionych na 1/4, 1/3, 1/2,
2/3 i 3/4 etatu odpowiednio: 4, 6, 8, 11 i 12
godzin. Wykorzystanie zwolnienia w wymiarze godzinowym często wydaje się
wystarczające, np. w przypadku wizyt
z dzieckiem u lekarza czy na szczepieniach. Pracownik może skorzystać nawet
z 16 zwolnień po godzinie bądź wykorzystać zwolnienie w godzinach np. dwukrotnie w tym samym dniu pracy. Niedopuszczalne jest proporcjonalne obniżenie
zwolnienia dla niepełnoetatowca w przypadku, gdy będzie udzielane w dniach.

Pracownik, który zwraca
się do pracodawcy z wnioskiem o udzielenie zwolnienia na podstawie art.
188 k.p., nie ma obowiązku szczegółowego uzasadniania takiego wniosku.
Zwolnienie przysługuje
z mocy prawa. Pracownik
nie musi dopełniać żadnych szczególnych formalności ani motywować
swojego wniosku o jego
udzielenie.
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O wykorzystaniu zwolnienia w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek
pracy, pracodawca informuje w świadectwie pracy w ust. 4 w pkt 5, zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia MPiPS z dnia
15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu
jego wydawania i prostowania (Dz.U. Nr 60,
poz. 282 z późn. zm.). W sytuacji zmiany
pracy decyzja o sposobie wykorzystania
jest zatem wiążąca zarówno w stosunku do
danego pracodawcy, jak i w odniesieniu do
roku kalendarzowego. W przeciwnym razie
skutkowałoby to zmianą wielkości zwolnienia. W przypadku pozostawania pracownika w równoległym zatrudnieniu u każdego
z pracodawców pracownikowi przysługuje
zwolnienie w wymiarze przewidzianym
w art. 188 k.p.
Za czas zwolnienia pracownikowi przysługuje wynagrodzenie. Jest ono obliczane
jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy. Zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia
MPiPS z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie
niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych
należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. Nr 62, poz. 289 z późn. zm.) przy
ustalaniu wynagrodzenia za czas zwolnienia od pracy oraz za czas niewykonywania
pracy, gdy przepisy przewidują zachowanie przez pracownika prawa do wynagrodzenia, stosuje się zasady obowiązujące
przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop,
z tym że składniki wynagrodzenia ustalane
w wysokości przeciętnej oblicza się z miesiąca, w którym przypadło zwolnienie od
pracy lub okres niewykonywania pracy.

motywować swojego wniosku o jego udzielenie. Ze względu
na cel zwolnienia należy przyjąć, iż pracodawca jest związany wnioskiem pracownika i ma obowiązek udzielić go w terminie przez niego wskazanym. Jednakże – o ile jest to możliwe – pracownik powinien wcześniej powiadomić o terminie
zwolnienia. Jak wskazuje Józef Iwulski (J. Iwulski, W. Sanetra,
Kodeks pracy. Komentarz, LexisNexis 2013), uprawnienie to
jest niezależne od okresu rzeczywistego świadczenia pracy
w ciągu roku kalendarzowego (np. po powrocie z urlopu wychowawczego) i może być wykorzystane w dowolnym momencie. Pracownik może żądać przed sądem pracy nakazania udzielenia mu tego zwolnienia (por. postanowienie Sądu
Najwyższego z dnia 26 listopada 1998r., sygn. I PKN 460/98,
LexPolonica nr 334329, OSNAPiUS 1999, nr 9).
Jeżeli pracodawca odmówi pracownikowi zwolnienia
w danym roku kalendarzowym, może zostać ukarany grzywną. Zgodnie z art. 281 pkt 5 k.p., kto, będąc pracodawcą lub
działając w jego imieniu, narusza przepisy o czasie pracy lub
przepisy o uprawnieniach pracowników związanych z rodzicielstwem i zatrudnianiu młodocianych, podlega karze
grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.
Nowela nie wprowadziła szczególnych rozwiązań dla określonych grup osób zatrudnionych. Na zwolnieniu w wymiarze godzinowym zyskują więc pracownicy, których dobowa
norma czasu pracy jest niższa niż 8 godzin. Wymiar 16-godzinnego zwolnienia dotyczy także osób niepełnosprawnych z orzeczonym umiarkowanym lub znacznym stopniem
niepełnosprawności oraz pracowników zatrudnionych
w podmiotach leczniczych, dla których dobowy wymiar czasu pracy wynosi odpowiednio 7 godzin oraz 7 godzin i 35 minut. Podobnie nie różnicuje się wymiaru zwolnienia dla nauczycieli. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Edukacji
Narodowej z dnia 15 kwietnia 2016 r. nauczyciel, który zdecydował o godzinowym sposobie wykorzystania zwolnienia
od pracy, decyduje również o wyborze terminu korzystania
ze zwolnienia oraz, w zależności od potrzeb, czy wykorzysta
on to wolne w czasie tzw. pensum czy również w godzinach
pracy wykonywanej w szkole lub poza nią, przypadających
poza obowiązkowymi dla niego godzinami lekcyjnymi czy
godzinami innych zajęć prowadzonych z uczniami albo na
ich rzecz, np. w czasie przeznaczonym na rady pedagogiczne, zebrania z rodzicami czy wycieczki szkolne.

Obowiązek pracodawcy
Pracownik, który zwraca się do pracodawcy z wnioskiem o udzielenie zwolnienia na podstawie art. 188 k.p., nie ma obowiązku szczegółowego uzasadniania takiego wniosku. Zwolnienie przysługuje z
mocy prawa. Pracownik nie musi dopełniać
żadnych szczególnych formalności ani
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W stanowisku z dnia 7 listopada 2011 r. (publ. „Rzeczpospolita” PIP 2012/72/6) główny inspektor pracy podkreślił, że
zwolnienie od pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, przysługuje pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko. Uprawnienie uwarunkowane jest zatem
faktem wychowywania dziecka, co w ocenie MPiPS dotyczy
pracowników wychowujących dziecko w znaczeniu prawnym. Zwolnienie przysługuje w wymiarze dwóch dni w roku
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kalendarzowym bez względu na liczbę dzieci wychowywanych przez pracownika.
Ponadto główny inspektor pracy w stanowisku z dnia 20 listopada 2012 r. (publ. „Rzeczpospolita” PIP 2012/72/6) wskazuje, w jaki sposób korzystać z uprawnienia przysługującego
w art. 188 k.p. Zgodnie z przepisem pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat

przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od
pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Jak wynika
z art. 188 k.p., nie ma rozróżnienia, z którego związku małżeńskiego jest dziecko, a jedynym kryterium wykorzystania
tego uprawnienia jest fakt wychowywania dziecka lub dzieci. Przy czym zwolnienie przysługuje na wszystkie wychowywane dzieci, a nie na każde z nich.
W zakresie przyznanych uprawnień wielokrotnie interweniował Rzecznik Praw Dziecka (m.in. wystąpienia z 28 lipca
2011 r., 29 kwietnia 2013 r., 30 lipca 2013 r.). W wystąpieniu
do Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania (sygn.
ZSS/500/22/2013/MW) rzecznik stanął na stanowisku, że
liczba dni przyznawanych na opiekę nad dzieckiem nie jest
powiązana z liczbą wychowywanych dzieci w wieku do 14
lat, przez co może naruszać zasady równego traktowania
i prowadzić do braku zapewnienia odpowiedniego wsparcia
rodzinom wielodzietnym. Według rzecznika „całkowicie zasadne jest wprowadzenie przedziału liczby dzieci w rodzinie,
od którego zależałaby liczba dni wolnych przysługujących
pracownikowi, tak aby rozróżnić sytuację pracownika, który
wychowuje jedno dziecko, i takiego, który wychowuje pięcioro dzieci”.
Tomasz Musialik
OIP Katowice

17

Na fali pierwszej pracy
Zakończyła się kolejna edycja
kampanii Państwowej Inspekcji Pracy adresowanej głównie
do młodzieży szkolnej i akademickiej, która podejmowała
pracę sezonową, także podczas wakacyjnych wyjazdów.
Przedstawiciele inspekcji pracy udzielali porad prawnych,
prowadzili akcje informacyjno-promocyjne, a także kontrole legalności zatrudnienia.
Pionierem kampanii „Na fali
pierwszej pracy”, związanej
z programem edukacyjnym
PIP „Kultura bezpieczeństwa”,
był Okręgowy Inspektorat
Pracy w Szczecinie. Dołączyły
do niego Olsztyn, Gdańsk,
Kraków i Katowice.
Kampanię zapoczątkowała w maju i w
czerwcu br. szeroka akcja informacyjna.
Plakaty z logo akcji, adresem strony internetowej oraz listą miejsc, w których będzie
obecna inspekcja pracy, pojawiły się na
uczelniach, w szkołach i urzędach. W mediach rozmawiano o idei przedsięwzięcia,
autorskiego projektu PIP, który cieszył się
zainteresowaniem i doskonale sprawdził
się w minionych latach. Punkty informacyjno-promocyjne i poradnicze ekspertów inspekcji pracy, wzorem lat ubiegłych, pojawiły się w miejscowościach wypoczynkowych, jak Kołobrzeg, Międzyzdroje, Szczawnica, Białka i Bukowina Tatrzańska, Giżycko, Mikołajki, ale też w chorzowskim Parku
Śląskim. Integralnym elementem były kontrole inspektorów pracy, adresowane do
pracodawców zatrudniających, głównie
sezonowo, młodych ludzi.
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Zachodniopomorskie
Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie rozpoczął kampanię od konferencji prasowej przy punkcie informacyjnym na Promenadzie Gwiazd w Międzyzdrojach. Nietypowa forma upowszechniania wiedzy o przepisach prawa pracy wrosła już w nadmorski krajobraz plaż, wzbudziła zainteresowanie
lokalnych mediów, co pozwala mieć nadzieję, że przełoży się na świadomość
osób pracujących, również sezonowo
(zwłaszcza młodzieży). Z kampanią „Na
fali pierwszej pracy” docierano też do
przedsiębiorców zatrudniających pracowników w sezonie letnim. Udzielano
porad w miejscowościach nadmorskich,
m.in. w Kołobrzegu i Mielnie.

Małopolska

Pomorze

Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie przystąpił do kampanii po raz drugi,
widząc rosnącą potrzebą dotarcia z pomocą prawną, informacjami oraz szkoleniami do pracujących i szukających
pracy. Specjaliści z okręgu byli w popularnych ośrodkach turystycznych, m.in.
w Dobczycach, Krakowie, Szczawnicy
i Łącku.
Równolegle prowadzono kontrole legalności zatrudnienia ukierunkowane
na branże, w których najczęściej w okresie wakacyjnym dochodzi do naruszeń
przepisów: gastronomię, handel, turystykę, hotelarstwo i budownictwo. Założeniem było ograniczenie syndromu
pierwszej dniówki oraz pracy „na próbę”.
W ramach kampanii, w Małopolsce zatytułowanej „Szlakiem pierwszej pracy”,
OIP w Krakowie zorganizował w Bonarka City Center (partner akcji) „Dzień porad prawnych”. Inspektorzy pracy nowosądeckiego oddziału nawiązali współ-

Jak przygotować się do rozmowy
kwalifikacyjnej, jakie prawa i zobowiązania wynikają z określonych umów, jakie uprawnienia i obowiązki mają pracownicy, to wybrane zagadnienia, które
wyjaśniali specjaliści PIP na Pomorzu
Gdańskim. Punkty poradniczo-informacyjne usytuowano podczas wakacji
w trzech nadmorskich miastach: w Gdyni, we Władysławowie oraz w Gdańsku,
m.in. w siedzibie OIP.
Na inaugurację letniej akcji wybrano
Gdyńskie Centrum Filmowe, gdzie spotkali się przedstawiciele miast, które objęły kampanię patronatem, oraz partnerzy akcji, jej współorganizatorzy i przedstawiciele mediów. Podsumowano konkurs fotograficzny „Pierwsza praca – rozwiń skrzydła”, którego celem było popularyzowanie problematyki ochrony pracy, zwrócenie uwagi na zagrożenia
związane z pierwszą pracą, promowanie kultury bezpieczeństwa pracy oraz
rozpowszechnianie idei fotografowania
jako alternatywnej formy spędzania
wolnego czasu. Zwyciężyła dwunastoletnia Zuzanna Lis z Gdańska.

pracę z oddziałem ZUS w Nowym Sączu
oraz Sądeckim Urzędem Pracy. Przeprowadzili m.in. wykład dla osób bezrobotnych mających 50 i więcej lat. Niebieski
namiot kampanii stanął w Łącku oraz
Szczawnicy; w ramach akcji „mobilny
urząd” udzielano porad prawnych i konsultacji wspólnie z ZUS i PUP.

IP 9/2016

Śląsk
Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach zorganizował na terenie województwa śląskiego punkty informacyjne w miejscach atrakcyjnych pod względem turystycznym i rekreacyjnym. Udzielono przeszło 330 porad z zakresu prawnej ochrony
pracy oraz technicznego bezpieczeństwa
pracy. Pracownicy sekcji promocji przeprowadzili quizy wiedzy o prawie pracy i bhp
dla uczniów oraz studentów, rozdawali także bezpłatne wydawnictwa PIP i gadżety
związane z kampanią.
Na zaproszenie samorządu studenckiego odbyły się zajęcia dla studentów Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej oraz uczniów szkół średnich:
Technikum Weterynaryjnego w Katowicach i Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Batorego w Chorzowie. Starszy inspektor pracy – specjalista dr Olgierd Kucharski z Oddziału PIP w Częstochowie
udzielał informacji stacjom radiowym
w Częstochowie.
Specjaliści i inspektorzy pracy z OIP
w Katowicach byli również obecni podczas
wakacyjnej akcji „Na fali pierwszej pracy”
na placu Hoffa w centrum Wisły, a także
m.in. w Międzyzdrojach, Olsztynie, Kołobrzegu, Władysławowie oraz Gdańsku
i Mielnie.
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Warmia i Mazury
W trzech punktach informacyjnych –
na plaży miejskiej nad Jeziorem Krzywym w Olsztynie, w Giżycku nad Jeziorem Niegocin oraz w Mikołajkach w centralnym punkcie miasta, na Placu Wolności – inspekcyjni specjaliści i inspek-

torzy pracy z Okręgowego Inspektoratu
Pracy w Olsztynie udzielili ponad 150
porad, dotyczących głównie zatrudniania w ramach umów cywilnoprawnych,
zasad rozwiązywania umów o pracę
i uprawnień rodzicielskich; rozdali także
tysiące ulotek i broszur.
W pierwszym dniu akcji, na plaży
miejskiej w Olsztynie, zorganizowano
briefing prasowy, w którym uczestniczyli dziennikarze regionalnych mediów: TVP 3 Olsztyn, Radia Olsztyn, Radia Plus.
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Łukasz Sztych

Dylematy prawne

Mandat karny za utrudnianie kontroli

Dwupoziomowa ochrona czynności kontrolnych PIP, ze strony Kodeksu pracy oraz prawa
karnego, zmusza do postawienia pytania, czy w
przypadku utrudniania
lub udaremniania kontroli dochodzi do popełnienia przestępstwa czy
może tylko wykroczenia.
Odpowiedź na to pytanie jest bardzo ważna
dla inspektora pracy, albowiem od prawidłowej
kwalifikacji tego czynu
zależy poprawność reakcji na jego popełnienie.
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Wykroczenie polegające na utrudnianiu
działalności organu PIP zostało uregulowane w art. 283 § 2 pkt 8 k.p. Dotyczy ono w
szczególności uniemożliwiania prowadzenia wizytacji zakładu pracy lub nieudzielenia informacji niezbędnych do wykonywania zadań PIP. Za jego popełnienie grozi
kara grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.
Biorąc pod uwagę etymologię słowa
„utrudnianie” oraz kontekst, w jakim pojęcie to zostało użyte w dyspozycji powołanego przepisu, należy przyjąć, że wykroczenie to polega na stwarzaniu przeszkód
dla sprawnego i niezakłóconego przebiegu
czynności kontrolnych PIP, co powoduje, iż
proces kontroli jest bardziej skomplikowany i wymaga od kontrolującego większego
wysiłku oraz nakładu pracy1. Bezpośrednim
przedmiotem ochrony z art. 283 § 2 pkt 8
k.p. jest niezakłócona działalność PIP podczas kontroli przestrzegania przepisów
prawa pracy2. Ubocznym przedmiotem tej
ochrony są natomiast prawa osób wykonujących pracę zarobkową3, co potwierdza tytuł działu trzynastego Kodeksu pracy, który
wprost wskazuje, że przedmiotem ochrony
zawartych w tym dziale przepisów są prawa pracownika4, a czyn, który wyczerpuje
ich znamiona, jest wykroczeniem skierowanym przeciwko tym prawom. Potraktowanie utrudniania czynności kontrolnych
PIP jako wykroczenia przeciwko prawom
pracownika stanowi – w świetle art. 95 § 3
k.p.w. w zw. z art. 17 § 2 k.p.w. – upoważnienie dla inspektora pracy do nałożenia na
jego sprawcę grzywny w formie mandatu

karnego. Wysokość tej grzywny nie może
przekroczyć kwoty 2000 zł, a w przypadku
tzw. recydywy jej górna granica wynosi
5000 zł. Mandat karny uważany jest za najskuteczniejszy środek zwalczania wykroczeń, ze względu na zdecydowanie szybsze
niż w postępowaniu sądowym ukaranie
sprawcy5. Dla potencjalnego sprawcy wykroczenia znacznie silniejszym hamulcem
przy wchodzeniu w kolizję z prawem jest
szybkość reakcji i nieuchronność kary aniżeli jej surowość6.
Prawo do niezakłóconej kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy podlega ochronie także ze strony przepisów
prawa karnego, a mianowicie art. 225 § 2
k.k., który penalizuje zachowanie polegające na utrudnianiu lub udaremnianiu
czynności służbowych osobie uprawnionej do przeprowadzenia kontroli w zakresie inspekcji pracy lub osobie przybranej
jej do pomocy, przewidując za to karę pozbawienia wolności do lat 3. Ustawodawca nie konkretyzuje, na czym ma polegać
działanie lub zaniechanie sprawcy czynu,
by mogło zostać zakwalifikowane jako
przestępstwo utrudniania lub udaremniania czynności kontrolnych, ale zważywszy
na poglądy doktryny, można przyjąć, że
utrudnianiem kontroli w rozumieniu tego
przepisu jest powodowanie zakłóceń w jej
przebiegu, natomiast udaremnianiem –
całkowite uniemożliwienie wykonania
czynności kontrolnej czy też stworzenie
takiej przeszkody, która uniemożliwia jej
przeprowadzenie7.
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Przestępstwo czy wykroczenie?
Dwupoziomowa ochrona czynności kontrolnych PIP zmusza do postawienia pytania, czy w przypadku utrudniania lub udaremniania kontroli dochodzi do popełnienia przestępstwa czy może tylko wykroczenia. Odpowiedź na to pytanie jest bardzo
ważna dla inspektora pracy, albowiem od
prawidłowej kwalifikacji tego czynu zależy
poprawność reakcji na jego popełnienie:
gdy stanowi przestępstwo, obowiązkiem
inspektora pracy jest zawiadomienie organów ścigania o jego popełnieniu (art. 304 §
2 k.p.k.)8, zaś w przypadku wykroczenia –
złożenie wniosku do sądu o ukaranie
sprawcy, ewentualnie skorzystanie z przewidzianego w art. 95 § 3 k.p.w. uprawnienia
do zastosowania mandatu karnego. W grę
może wchodzić także zbieg przestępstwa
z wykroczeniem, a wówczas – w świetle
art. 10 § 1 k.w. – orzeka się karę za przestępstwo i za wykroczenie (przy uwzględnieniu zasad eliminacji skutków podwójnego karania).
Próbę wyjaśnienia tych wątpliwości należy rozpocząć od zwrócenia uwagi na treść
art. 96 § 2 k.p.w., który zakazuje nakładania
grzywny w postępowaniu mandatowym w
przypadku zbiegu przestępstwa z wykroczeniem, o jakim mowa w art. 10 § 1 k.w.
Ściganie wykroczenia odbywa się wówczas
wyłącznie na drodze sądowej, a na inspektorze pracy spoczywa obowiązek sporządzenia wniosku do sądu o ukaranie sprawcy i występowanie w tym postępowaniu w
charakterze oskarżyciela publicznego. Zakaz wynikający z art. 96 § 2 k.p.w. zmusza
do rozważenia relacji między art. 225 § 2
k.k. a art. 283 § 2 pkt 8 k.p. oraz ustalenia,
czy wypełnia ona dyspozycję art. 10 § 1 k.w.
Powołany przepis Kodeksu wykroczeń
przewiduje odrębną odpowiedzialność za
przestępstwo i za wykroczenie, jeżeli czyn
będący wykroczeniem wyczerpuje zarazem znamiona przestępstwa. W doktrynie
podkreśla się, że równoległa odpowiedzialność za ten sam czyn jest możliwa tylko
wtedy, gdy mamy do czynienia z tzw. idealnym zbiegiem przestępstwa i wykroczenia,
co ma miejsce wówczas, gdy konkretny
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czyn (jeden czyn) wyczerpuje jednocześnie znamiona określone w dwóch przepisach, jednym zawartym w Kodeksie karnym, a drugim – w Kodeksie wykroczeń, a
przy tym między ustawowymi zakresami
znamion, jakie zostały w nich wskazane, istnieje logiczny stosunek krzyżowania się9.
Ten stosunek krzyżowania się występuje
„wówczas, gdy dyspozycja przestępstwa
nie obejmuje swymi ramami całości czynu i
pewien jego fragment wylewa się poza to
przestępstwo”10, przy czym element zabronionego zachowania, który wykracza poza
znamiona przestępstwa, jest karalny jako
wykroczenie (z taką sytuacją mamy do czynienia np. wtedy, gdy pracodawca nie
wpuszcza inspektora pracy na teren zakładu pracy, szczując go psem; niewpuszczenie inspektora na teren zakładu jest przestępstwem z art. 225 § 2 k.k., zaś szczucie
psem – wykroczeniem z art. 108 k.w.11). W
konsekwencji – w świetle art. 10 § 1 k.w. –
powinny być prowadzone odrębne postępowania dotyczące odpowiedzialności za
przestępstwo i za wykroczenie12, z których
każde odpowiada różnym fragmentom
tego samego czynu.

Bez zbiegu idealnego
Te uwagi pozwalają na postawienie tezy,
iż art. 225 § 2 k.k. i art. 283 § 2 pkt 8 k.p. nie
pozostają ze sobą w zbiegu idealnym13,
uzasadniającym równoległą odpowiedzialność za przestępstwo i za wykroczenie, co
potwierdzają następujące argumenty.
Podczas opisu czynności sprawczej wykroczenia z art. 283 § 2 pkt 8 k.p. ustawodawca posłużył się określeniem „utrudnianie”, wskazując przy tym przykłady tego
utrudniania, zaś przy opisywaniu przestępstwa z art. 225 § 2 k.k. użył zwrotu „utrudnianie lub udaremnianie”. Sprawia to, iż zakres znamienia strony przedmiotowej jest
w przepisie art. 225 § 2 k.k. określony szerzej niż w art. 283 § 2 pkt 8 k.p., gdyż obejmuje nie tylko czynność utrudniania, ale
także udaremniania. Zachowanie sprawcy
wykroczenia z art. 283 § 2 pkt 8 k.p. skierowane jest przeciwko działalności organu
PIP, zaś zachowanie sprawcy przestępstwa

Prawo do niezakłóconej
kontroli przestrzegania
przepisów prawa pracy
podlega ochronie ze strony przepisów prawa karnego które penalizuje zachowanie polegające na
utrudnianiu lub udaremnianiu czynności służbowych osobie uprawnionej
do przeprowadzenia kontroli w zakresie inspekcji
pracy lub osobie przybranej jej do pomocy, przewidując za to karę pozbawienia wolności do lat 3.
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Bez ustalenia, czy czyn
polegający na utrudnianiu
kontroli został popełniony
z winy umyślnej czy też
nieumyślnej, nie jest możliwe skorzystanie przez inspektora pracy z uprawnienia do zastosowania mandatu karnego.

z art. 225 § 2 k.k. – przeciwko czynności
służbowej osoby uprawnionej do kontroli
w zakresie inspekcji pracy lub osoby przybranej jej do pomocy. Osoba przybrana do
pomocy przy prowadzeniu kontroli nie
może być uznana za organ PIP (według art.
17 ustawy o PIP organem jest główny inspektor pracy, okręgowy inspektor pracy
oraz inspektor pracy). Zakres kryminalizacji
w art. 225 § 2 k.k. jest więc szerszy, aniżeli w
art. 283 § 2 pkt 8 k.p., gdyż utrudnianie wykonywania czynności kontrolnych osobie
przybranej do pomocy nie może zostać zakwalifikowane jako czyn stanowiący wykroczenie.
Pozwala to na konstatację, iż między art.
225 § 2 k.k. a art. 283 § 2 pkt 8 k.p. nie zachodzi zbieg idealny, o jakim mowa w art.
10 § 1 k.w., który – w świetle art. 96 § 2
k.p.w. – pozbawiałby inspektora pracy
możliwości nałożenia grzywny w drodze
mandatu karnego. Relacja występująca
między tymi przepisami określana jest w
doktrynie jako stosunek pochłaniania, charakterystyczny dla tzw. pomijalnego zbiegu przestępstwa z wykroczeniem14. O pozornym (pomijalnym) zbiegu przepisów
mówi się wówczas, gdy czyn sprawcy, wypełniając znamiona przestępstwa, „ogarnie

także w całości znamiona popełnionego
wykroczenia”15, tj. gdy w ustawowym opisie znamion przestępstwa zawierają się
znamiona wykroczenia16. Wykroczenie traci wówczas swój samodzielny byt, staje się
elementem przestępstwa i zostaje bez
reszty objęte jego ramami17. Sprawca odpowiada wówczas tylko za przestępstwo,
albowiem to, co mogłoby być przedmiotem oceny jako wykroczenie, jest elementem tego przestępstwa.
Różnicy między art. 283 § 2 pkt 8 k.p. i art.
225 § 2 k.k. można się dopatrzyć tylko w zakresie znamienia strony podmiotowej, albowiem przestępstwo z art. 225 § 2 k.k.
może zostać popełnione tylko umyślnie,
natomiast wykroczenie z art. 283 § 2 pkt 8
k.p. – zarówno umyślnie, jak i nieumyślnie.
Sprawia to, iż art. 225 § 2 k.k. wyłącza z zakresu art. 283 § 2 pkt 8 k.p. czyn umyślny
utrudniania lub udaremniania kontrolującemu wykonywania czynności służbowych
w zakresie inspekcji pracy, uznając go za
przestępstwo. W art. 283 § 2 pkt 8 k.p. pozostaje tylko to, co nie mieści się w art. 225
§ 2 k.k., a więc nieumyślne utrudnianie działalności kontrolnej organów PIP. Oznacza to,
że w przypadku umyślnego utrudniania
czynności kontrolnych zastosowanie znajdzie art. 225 § 2 k.k. (stosowanie art.
283 § 2 pkt 8 k.p. jest wówczas wyłączone), natomiast gdy zachowanie sprawcy jest nieumyślne, to
podlega on odpowiedzialności za
wykroczenie z art. 283 § 2 pkt 8
k.p.18. Tylko w tym ostatnim przypadku może zatem wchodzić w
grę zastosowanie przez inspektora
pracy postępowania mandatowego i nałożenie na sprawcę wykroczenia grzywny w formie mandatu
karnego.
W literaturze przedmiotu spotkać można także pogląd odmienny od wcześniej przedstawionego.
Twierdzi się bowiem, iż nie ma odpowiedzialności za nieumyślne
utrudnianie czynności kontrolnych, albowiem użyty przez ustawodawcę zwrot „utrudnia” sprawia, że wykroczenie z art. 283 § 2

pkt 8 k.p. może być popełnione tylko z zamiarem (choćby
ewentualnym, ale zamiarem), tj. tylko z winy umyślnej. Oznacza to, że w znamionach tego wykroczenia nie ma nic, co nie
mieściłoby się w art. 225 § 2 k.k., a zatem z dniem wejścia w
życie Kodeksu karnego (1.09.1998) art. 283 § 2 pkt 8 k.p. został w całości pochłonięty przez art. 225 § 2 k.k.19. Zwolennikiem tego poglądu jest W. Radecki20, chociaż wydaje się, że w
ostatnim czasie swoje stanowisko w tej kwestii nieco złagodził, przyznając, iż „nie jest to całkiem oczywiste i można
utrzymywać, że nieumyślne utrudnianie działalności organu
Państwowej Inspekcji Pracy jest wykroczeniem z art. 283 § 2
pkt 8 k.p. […] Oczywiste jest tylko to, że takie zachowanie
popełnione umyślnie (w zamiarze bezpośrednim lub ewentualnym) nie jest wykroczeniem z art. 283 § 2 pkt 8 k.p., lecz
tylko przestępstwem z 225 § 2 k.k.”21.

Przeciwwskazania mandatu karnego
Przywołane uwagi prowadzą do konstatacji, że bez ustalenia, czy czyn polegający na utrudnianiu kontroli został popełniony z winy umyślnej czy też nieumyślnej, nie jest możliwe skorzystanie przez inspektora pracy z uprawnienia do zastosowania mandatu karnego. Nasuwają się w związku z tym
wątpliwości, czy inspektorzy pracy są przygotowani do dokonania oceny stopnia winy sprawcy czynu (czy wina jest
umyślna z zamiarem bezpośrednim lub ewentualnym, czy
też nieumyślna w postaci lekkomyślności lub niedbalstwa), a
więc pobudek, którymi sprawca się kierował, oraz jego stanu
emocjonalnego w chwili popełnienia czynu22. Ze względu na
podobieństwo, jakie występuje między umyślnością w postaci zamiaru ewentualnego a nieumyślnością świadomą,
istnieje ogromne ryzyko popełnienia błędu w dokonaniu tej
oceny (w obu przypadkach sprawca ma świadomość możliwości popełnienia czynu zabronionego, a różnica sprowadza się tylko do tego, że przy zamiarze ewentualnym godzi
się na jego popełnienie, natomiast przy nieumyślności zakłada, iż popełnienia czynu zabronionego uniknie). Błąd ten
może doprowadzić do niewłaściwej kwalifikacji czynu, a w
konsekwencji do zastosowania mandatu karnego także
w sytuacji, gdy utrudnianie kontroli PIP nie jest wykroczeniem z art. 283 § 2 pkt 8 k.p., lecz przestępstwem z art. 225
§ 2 k.k., w stosunku do którego jedynym środkiem reakcji inspektora pracy powinno być zawiadomienie organów ścigania. Ze względu na to ryzyko korzystanie przez inspektorów
pracy z uprawnienia do zastosowania mandatu karnego za
utrudnianie kontroli powinno mieć miejsce – moim zdaniem
– tylko wyjątkowo, w sytuacji gdy nieumyślność działania
sprawcy nie budzi najmniejszych wątpliwości.
inspektor Łukasz Sztych
OIP Olsztyn
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Prace budowlane

Budowle hydrotechniczne

W najbliższych latach
planowana jest rozbudowa infrastruktury żeglugi śródlądowej oraz
kontynuowanie poważnych robót hydrotechnicznych, m.in. na
Opolszczyźnie. Istotne
więc jest zwrócenie uwagi na specyficzne, bo dotyczące jedynie tych budów, uwarunkowania,
mające wpływ na bezpieczeństwo prowadzonych robót na budowlach hydrotechnicznych.
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Transport śródlądowy jest jedynym działem transportu gospodarki narodowej, którym kieruje urzędnik w randze wiceministra. Żaden z pozostałych rodzajów transportu – drogowy, kolejowy i lotniczy – nie
zasłużył na takie wyróżnienie. Ocena zasadności takiego wyróżnienia w kontekście
ilości towarów przewiezionych w ostatnich
latach tym transportem nie jest tematem
moich rozważań. Istotne są natomiast zapowiedzi Ministra Gospodarki Morskiej
i Żeglugi Śródlądowej, z których wynika, że
w najbliższych latach czeka nas burzliwy
okres rozbudowy infrastruktury żeglugi
śródlądowej. Poza zapowiadanym przekopem Mierzei Wiślanej, co można traktować
zarówno jako element żeglugi morskiej, jak
i śródlądowej – Zalew Wiślany jest wszakże
drogą śródlądową zaliczaną do rejonu
2 zgodnie z załącznikiem nr I do dyrektywy
2006/714/WE [1] – możliwe jest rychłe uruchomienie, po ponad 20 latach budowy,
stopnia wodnego w Malczycach oraz budowa kolejnego stopnia wodnego poniżej
Malczyc, na rzece Odrze. Przewidywane
jest także dostosowanie wszystkich stopni
wodnych na skanalizowanym odcinku
Odry do wymagań drogi wodnej klasy III
wg rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
7 maja 2002 r. w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych [2], budowy kaskady górnej Wisły, co wraz z przedłużeniem
Kanału Śląskiego zapewni żeglowność Wisły ze Śląska do Krakowa, oraz budowa nowego stopnia poniżej Włocławka. Na koniec po raz kolejny wstaje niczym Feniks
z popiołów budowa kanału Odra – Dunaj.
Co wyniknie z tych zamierzeń, dowiemy
się w swoim czasie. Pewne jest natomiast
kontynuowanie zaplanowanych wcześniej

i rozpoczętych już poważnych robót hydrotechnicznych. Dla dorzecza Odry są to:
zbiornik retencyjny Racibórz, obecnie
w wersji mokrej, kontynuacja kapitalnego
remontu zapory i elektrowni wodnej w Nysie, kompleksowa regulacja Nysy Kłodzkiej
i budowa kanału ulgi w Nysie, modernizacja (budowa nowych jazów i remont śluz na
stopniach wodnych na Odrze w Zwanowicach, Januszkowicach i Wróblinie). Będzie
się więc działo.
Moim zamiarem nie jest opisywanie, jak
należy bezpiecznie prowadzić roboty budowlane na budowlach hydrotechnicznych, a jedynie zwrócenie uwagi na specyficzne uwarunkowania, dotyczące jedynie
tych budów. Tym, co te budowy różni od
każdej innej, nawet wielkiej budowy, jest
przede wszystkim fakt, że obiekt hydrotechniczny w trakcie prac jest czynny; nie
da się go całkowicie wyłączyć z eksploatacji. Praw fizyki się nie zmieni, woda musi
płynąć. Oznacza to, że prace budowlane
prowadzone są na terenie czynnego zakładu pracy. Niezależnie od tego, czy urządzenia regulacyjne są sterowane miejscowo
czy zdalnie, czy jest stała obsługa czy dojeżdżająca, pracownicy operatora muszą
mieć zapewniony bezpieczny dostęp do
urządzeń regulacyjnych. Mało tego, względy eksploatacyjne są nadrzędne nad potrzebami budowy. Budowę należy prowadzić tak, aby w każdej chwili można było ją
przerwać, umożliwić przepływ wielkiej
wody bez większych strat.
I wreszcie, co najważniejsze, jest tam
woda, do której można wpaść, a nawet się
w niej utopić, o czym bardzo często zapominają budowlańcy. Niemal zawsze przy
pracach korzysta się ze sprzętu pływające-
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go. Może to być zestaw pchany z dźwigiem
albo tylko łódka czy ponton roboczy. Zawsze jednak będzie to statek żeglugi śródlądowej w rozumieniu przepisów ustawy
o żegludze śródlądowej [7].
Na koniec wstępu założenie, jakie przyjąłem. Piszę tu o budowach realizowanych na
śródlądowych drogach wodnych albo do
takich dróg zaliczanych, tzn. będących
w nadzorze ze strony właściwych urzędów
żeglugi śródlądowej. Pomijam wszelkie
prace melioracyjne, żwirownie, stawy rybne i tym podobną „drobnicę”.

Budowle hydrotechniczne
Rodzaje budowli hydrotechnicznych
oraz zasady ich klasyfikacji wymienione są
w przepisach rozporządzenia [3] obowiązującego od 15 czerwca 2007 r. Wcześniejsze rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 20 grudnia 1996 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz.U.
z 1997 r. Nr 21, poz. 111) w omawianych
sprawach nie różniło się wiele od obecnie
obowiązującego.
Definicję budowli zawiera § 3 pkt 1 rozporządzenia: budowle hydrotechniczne to
budowle wraz z urządzeniami i instalacjami
technicznymi z nimi związanymi, służące
gospodarce wodnej oraz kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu z nich,
w tym: zapory ziemne i betonowe, jazy, budowle upustowe z przelewami i spustami,
przepusty wałowe i mnichy, śluzy żeglugowe, wały przeciwpowodziowe, siłownie
i elektrownie wodne, ujęcia śródlądowych
wód powierzchniowych, wyloty ścieków,
czasze zbiorników wodnych wraz ze zboczami i skarpami, pompownie, kanały,
sztolnie, rurociągi hydrotechniczne, syfony,
lewary, akwedukty, budowle regulacyjne
na rzekach i potokach, progi, grodze, nadpoziomowe zbiorniki gromadzące substancje płynne i półpłynne, porty, baseny,
zimowiska, pirsy, mola, pomosty, nabrzeża,
bulwary, pochylnie i falochrony na wodach
śródlądowych, przepławki dla ryb.
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Przy kontroli prac budowlanych istotne
będzie określenie kategorii budowli hydrotechnicznej podanej w załączniku nr 2 do
rozporządzenia. Od kategorii budowli zależy bowiem organizacja placu budowy,
w tym rodzaje i liczby zamknięć remontowych, wyposażenie w sprzęt ratowniczy,
przeciwpowodziowy i chroniący przed utonięciem. To ważne zagadnienie, bo z praktyki wynika, że nawet na małych drogach
wodnych klasy Ia (Odra od Raciborza do
Koźla) oraz dopływach nie będących drogami wodnymi jak Nysa Kłodzka czy Mała
Panew prędkość nurtu w normalnych warunkach hydrologicznych (czyli 6 km/h) jest
taka, że zwala człowieka z nóg przy głębokości 0,5 m.

Organizacja placu budowy
Poza pracami konserwatorskimi i remontami zakładamy, że mamy do czynienia
z wielkimi budowami w rozumieniu § 3 rozporządzenia [4], a więc właściwy okręgowy
inspektor pracy powinien zostać poinformowany przez inwestora o zamiarze prowadzenia robót na budowli hydrotechnicznej; i to niezależnie od tego, czy są to budowy prowadzone na podstawie pozwolenia
budowlanego czy też na tzw. zgłoszenie.
Inwestor powinien zadbać w zawartej z
wykonawcą (wykonawcami) umowie (zleceniu) o nadrzędność technologii nad budową, o czym była mowa wcześniej, a także
– co bardzo istotne i o czym inwestorzy

Sposób cumowania łodzi
w nowo zmodernizowanym
obiekcie śluzy.

Niezależnie od tego, czy
urządzenia regulacyjne są
sterowane miejscowo czy
zdalnie, czy jest stała obsługa czy dojeżdżająca,
pracownicy operatora muszą mieć zapewniony bezpieczny dostęp do urządzeń regulacyjnych.
Względy eksploatacyjne są
nadrzędne nad potrzebami
budowy. Budowę należy
prowadzić tak, aby w każdej chwili można było ją
przerwać, umożliwić przepływ wielkiej wody bez
większych strat.

Przejścia i dojścia na budowie
przy remoncie komory śluzy.
Widoczne niekompletne
rusztowania oraz brak sprzętu
chroniącego przed utonięciem.

Statek warsztatowy z żurawiem,
statek socjalny, tzw. koszarka
i pchacz.
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często nie myślą przed rozpoczęciem budowy – o prawne zagwarantowanie możliwości kontroli budowy przez swojego
przedstawiciela z prawem wydawania
poleceń z rygorem wstrzymania prac
włącznie, w przypadku prowadzenia prac
w sposób stwarzający zagrożenia dla życia
i zdrowia ludzi oraz, co nie mniej ważne,
środowiska.
Prace budowlane są prowadzone na terenie czynnego zakładu pracy, a więc zgodnie z podrozdziałem 6 B rozporządzenia
w sprawie ogólnych przepisów bhp [5] kierujący pracami budowlanymi oraz gospodarz obiektu muszą określić w pisemnym

protokole szczegółowe warunki bhp z podziałem obowiązków w tym zakresie. Dokument ten powinien być aktualizowany
przy każdej zmianie warunków realizacji
prac budowlanych. Będzie to dotyczyło
każdego wykonawcy, o ile zadanie nie jest
realizowane przez jednego głównego wykonawcę. Współgra z tym obowiązek określony w art. 208 Kodeksu pracy [6] o ustanowieniu koordynatora sprawującego
nadzór nad bhp wszystkich pracowników
różnych pracodawców zatrudnionych
w tym samym miejscu, a także obowiązek
określony w art. 208 § 3 k.p. o przekazaniu
wykonawcom informacji wymaganych
w art. 2071 k.p., czyli o zagrożeniach występujących w czynnym zakładzie pracy i o
osobach wyznaczonych do udzielania
pierwszej pomocy przedlekarskiej oraz
o działaniach związanych ze zwalczaniem
pożarów, innych zagrożeń i ewakuacji.
Wskazane jest posiadanie przez gospodarza obiektu pisma dokumentującego przekazanie takiej informacji.
Plan BIOZ będzie wymagany w przypadkach określonych w przepisach prawa budowlanego, czyli wtedy, gdy budowa jest
prowadzona na podstawie decyzji udzielającej pozwolenia na budowę. Z analizy treści planów BIOZ wynikają dwa wnioski. Po
pierwsze, w planach uwzględnia się
wszystkie możliwe zagrożenia, łącznie
z pracami pod napowietrznymi liniami wysokiego napięcia, w podziemiach kopalń
i przy materiałach promieniotwórczych, zapominając o jednym drobiazgu – możliwości wpadnięcia do wody i utonięcia. Po drugie, nagminny jest brak wymaganych
w przepisach budowlanych załączników
graficznych. Inspektor pracy nie ma wpływu na treść planów BIOZ, może jedynie zawiadamiać o nieprawidłowościach nadzór
budowlany.
Praktyka dowodzi, że budowlańcy nie
mają wyobraźni i znajomości realnego zagrożenia występującego w budowlach hydrotechnicznych. Przykładowo, praca
w pompowni usytuowanej pod dnem
osadnika, w którym są 4 m wody, musi być
traktowana jak praca w zbiorniku, ze wszelkimi konsekwencjami. Nikt nie jest w stanie
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zagwarantować, że nie dojdzie do nagłego
rozszczelnienia się stropu pompowni
w wyniku prowadzonych przez kolegów
prac w pobliżu osadnika. Podobnie przy
pracach w galeriach pod sektorami jazów
biegnących pod dnem rzeki, gdzie brak
wentylacji i niedobór tlenu mogą prowadzić do tragicznych wypadków.
Zagospodarowanie placu budowy zawiera elementy wyszczególnione w § 8 rozporządzenia [4]. Specyfika budowy wymaga zwrócenia szczególnej uwagi na:
– możliwość szybkiego wstrzymania
prac, zabezpieczenia budowy przed przepływem wysokiej wody, a w zimie kry lodowej, i możliwość szybkiej ewakuacji ludzi
oraz sprzętu budowlanego z zagrożonych
miejsc;
– organizację bezpiecznych dojść dla obsługi czynnych urządzeń regulacyjnych;
– rozmieszczenie i dostępność sprzętu
chroniącego przed utonięciem;
– uwzględnienie w zespole pomieszczeń
higieniczno-sanitarnych suszarni dla zmoczonej odzieży roboczej;
– zorganizowanie i odpowiednie wyposażenie techniczne miejsc do wodowania
i cumowania sprzętu pływającego.

dowej. Numer ma być umieszczony w widocznym miejscu. Na statku musi się znajdować tzw. dokument bezpieczeństwa,
również wydawany przez urzędy żeglugi
śródlądowej. Takim dokumentem będą:
wspólnotowe świadectwo zdolności żeglugowej, uproszczone świadectwo zdolności
żeglugowej lub jednorazowe zezwolenia
do wykonywania określonych czynności.
W dokumencie bezpieczeństwa określony
jest skład załogi i kwalifikacje. Każdy statek,
niezależnie od wielkości, musi posiadać
wyposażenie umożliwiające bezpieczne
poruszanie się po wodzie. Szczegółowe wymagania w tym zakresie podane są w przepisach: rozporządzenia dla statków posiadających wspólnotowe świadectwo zdolności
żeglugowej [8] oraz rozporządzenia dla statków posiadających uproszczone świadectwo zdolności żeglugowej [9].

Z praktyki OIP w Opolu
W Okręgowym Inspektoracie Pracy w
Opolu przyjęto system kontrolowania
wszystkich wykonawców oraz użytkownika
obiektu, aktualnie wykonujących prace.

Montaż zamknięć remontowych
w przęśle jazu. Źle dobrane
kamizelki wpływają na komfort
wykonywania pracy.
Roboczy pomost pływający.
Bez numeru. Brak relingów i
urządzeń cumowniczych. Po
drugiej stronie łódź robocza
cumuje w nieprzystosowanym
do tego celu miejscu.

Wykonywanie prac
Prace należy wykonywać zgodnie z przepisami i zasadami określonymi w przepisach rozporządzeń [4] i [5]. Poza ubraniami
roboczymi i wymaganymi dla danej pracy
środkami ochrony osobistej warto zwrócić
uwagę na wyposażenie pracowników w indywidualny sprzęt chroniący przed utonięciem. Istotna jest odpowiednia koordynacja wykonywania prac, w szczególności to,
aby praca jednych nie szkodziła pracującym obok. Przykłady niektórych prac zobrazowano na zdjęciach.

Sprzęt pływający
Warunkiem dopuszczenia statku do eksploatacji, niezależnie od tego, czy jest to
zestaw pchacz – barka, czy też pływający
pomost, jest nadanie numeru rejestracyjnego przez właściwy urząd żeglugi śródlą-
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Komora śluzy pociągowej
po kapitalnym remoncie.

Jeden z ostatnich jazów
kozłowo-iglicowych,
rok budowy 1898.
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Pozwala to na wyeliminowanie nieprawidłowości i zagrożeń życia i zdrowia zarówno
pracowników budowlanych, jak i pracowników podmiotu eksploatującego obiekt.
Inspektorzy pracy sprawdzają też, czy
projektowane urządzenia i elementy budowlane zapewnią po wybudowaniu odpowiednie warunki pracy dla użytkownika
eksploatującego budowle. Warto również
w ramach kontroli sprawdzić :
– wyposażenie w sprzęt, urządzenia
i środki transportowe, materiały eksploatacyjne, w tym typu kosiarki do trawy. Głównym zajęciem obsługi jest stałe utrzymywanie w odpowiednim stanie często bardzo rozległych terenów zielonych, dróg
i placów;
– rozwiązania dotyczące transportu materiałów – elementów maszyn i urządzeń
technologicznych – w szczególności pionowego. Do hydraulicznych napędów
urządzeń technologicznych wchodzi około
800 l oleju. W jakiś sposób trzeba go dostarczyć do filarów jazów czy zespołów pomp
hydraulicznych w elektrowniach wodnych;
– przygotowanie i odpowiednie wyposażenie miejsc do cumowania znajdujących
się na wyposażeniu budowli łodzi roboczych i ratunkowych. Stopnie wodne są zaopatrzone w nowoczesne laminatowe łodzie robocze i ratunkowe, nie pomyślano
jednak, jak je spuścić na wodę i gdzie je cumować w taki sposób, żeby można było
wygodnie założyć silnik przyczepny, załadować potrzebny sprzęt i wyposażenie łodzi oraz wsiąść i wysiąść z łodzi;
– pomieszczenia magazynowe, gdzie
można przechowywać sprzęt. Jest to bolączka wszystkich nowych obiektów. Użytkownik umieszcza sprzęt i materiały we
wszystkich dostępnych miejscach albo stawia obskurne kontenery;
– zaplecze higieniczno-sanitarne w budowlach, rzekomo bezobsługowych, oddalonych od miejsca stałego przebywania obsługi. Efektem jest doraźne adaptowanie
pomieszczeń technicznych na filarach jazów, rozdzielni głównych elektrowni wodnych na pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla obsługi, oczywiście bez wymaganych urządzeń sanitarnych.

Na koniec wszystkich wodniaków informuję, że zgodnie z § 116 rozporządzenia
[3] „Budowle piętrzące i związane z nimi
urządzenia techniczne, stanowiące przeszkodę dla turystyki wodnej, powinny być
wyposażone w urządzenia umożliwiające
przeprowadzanie łodzi i sprzętu turystycznego”. Jak to jest w praktyce, każdy wodniak może ocenić sam.
nadinspektor Radosław Schmidt
OIP Opole

Wykaz przepisów
[1] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego
i Rady Europy z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiająca wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej i uchylająca dyrektywę Rady
82/714/EWG 2006/87/WE.
[2] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
7 maja 2002 r. w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych. (Dz.U. z 2002 r. Nr 77, poz.
695).
[3] Rozporządzenie Ministra Środowiska
z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 86, poz. 579).
[4] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).
[5] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny
pracy (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.
oraz z 2011 r. Nr 173, poz. 1034).
[6] Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks
pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm. oraz
z 2015 r. Dz.U. poz. 1268).
[7] Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1458 ze
zmianami z 2015 r. Dz.U. poz. 1960).
[8] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 13 maja 2010 r. w sprawie wymagań technicznych statków żeglugi śródlądowej objętych
wspólnotowym świadectwem zdolności żeglugowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 1607).
[9] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie wymagań
technicznych i wyposażenia statków żeglugi
śródlądowej oraz upoważniania podmiotów do
wykonywania przeglądów technicznych statków (Dz.U. Nr 216, poz. 1423).
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Nasze okręgi

Okręgowy Inspektorat Pracy
w Gdańsku

– Utworzenie Sekcji Badania Wypadków przy Pracy było jedną
z inicjatyw mających na celu zmniejszenie skali wypadkowości.
Jej wskaźnik w 2015 r. (liczba poszkodowanych na 1000 pracujących) w województwie pomorskim wynosił 7,89, podczas gdy
średnia w Polsce to 7,24. Tym bardziej więc istotne było, aby ustalaniem okoliczności i przyczyn wypadków zajmowali się inspektorzy z największym doświadczeniem i wiedzą specjalistyczną.
Od fachowo przeprowadzonej analizy wypadku zależy przecież
ujawnienie zagrożeń i ich eliminacja, a także wdrożenie właściwych działań prewencyjnych – podkreśla Agnieszka Kraszewska-Godziątkowska.

Jedyne takie

Efektywność
i wymierne rezultaty
Jednym ze znaczących osiągnięć, jakimi
może pochwalić się OIP w Gdańsku, jest
poprawa warunków pracy na sztandarowych budowach województwa, m.in. stadionu piłkarskiego na Euro 2012, która
może być wzorem współpracy inspekcji
z inwestorem i generalnym wykonawcą.
Cel, jakim było zero śmiertelnych i ciężkich
wypadków przy pracy, został osiągnięty
dzięki bardzo dobrej organizacji budowy
pod względem nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy.
Po zakończeniu walk o wyzwolenie Gdańska na apel Ministra
Pracy i Opieki Społecznej pracownicy przedwojennej inspekcji
pracy rozpoczęli organizowanie inspekcji pracy w Gdańsku.
Tak powstał Okręg nr XII, w którego skład wchodziły obwody
w Tczewie, Elblągu, Gdańsku, Gdyni i Wejherowie. Ze względu
na brak odpowiedniego lokalu w zniszczonym Gdańsku siedzibę okręgu zlokalizowano początkowo w Gdyni.
Dziś siedziba okręgu, który swoim działaniem obejmuje
województwo pomorskie, mieści się w Gdańsku przy ul.
Okopowej 7. Funkcję okręgowego inspektora pracy pełni
Agnieszka Kraszewska-Godziątkowska z zastępcami:
Piotrem Prokopowiczem, ds. nadzoru oraz Krzysztofem
Lisowskim, ds. organizacyjno-prawnych. W skład okręgu, liczącego 177 pracowników, w tym 112 inspektorów pracy,
wchodzą oddziały w Gdyni, Malborku, Słupsku, Starogardzie
Gdańskim oraz w Wejherowie.
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W OIP w Gdańsku działają dwie specyficzne sekcje: Sekcja
Badań Środowiska Pracy oraz Sekcja Krajowa Gospodarki
Morskiej. Tę pierwszą utworzono w 1995 r. w związku z zobowiązaniem Państwowej Inspekcji Pracy do zwiększenia bezpieczeństwa pracy poprzez badanie czynników chemicznych i fizycznych pod kątem ich szkodliwości dla zdrowia.
Działające w ramach sekcji laboratorium legitymuje się certyfikatem PCA (AB 1182) i wykonuje pomiary/badania natę-

Laboratorium
Sekcji Badań
i Środowiska Pracy.
żenia oświetlenia, hałasu, mikroklimatu, drgań mechanicznych, wydatku energetycznego, zapylenia, chemii i metali.
W 2015 r. rozszerzono akredytację o oznaczanie stężeń

Województwo pomorskie ze względu na doskonałe położenie geograficzne jest obszarem
z ogromnym potencjałem logistycznym. Region
ten cechuje głównie transport morski, przemysł
stoczniowy oraz rozwinięty ruch turystyczny.
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lotnych związków organicznych w próbkach powietrza pobranych na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej. Pomiary w środowisku pracy dokonywane są na zlecenie inspektorów pracy ze wszystkich okręgowych inspektoratów w Polsce. Współpraca z sekcją ma na celu uzyskanie bezspornego uzasadnienia decyzji wydawanych przez inspektorów w zakresie bhp, m.in. w związku z rozpoznawaniem skarg
na warunki pracy czy badaniem przyczyn wypadków przy
pracy. Tak było np. podczas badania wypadku, do którego doszło w hali montażu statków. Pomiary wykonane przez specjalistów z sekcji wykazały bardzo wysoki poziom hałasu. Przyczynił się on do zagłuszenia pracującej suwnicy, która uderzyła w głowę pracownika, powodując śmiertelny upadek na niższą kondygnację budowanego statku.
Sekcja Krajowa Gospodarki Morskiej powstała w 1993 r.
Tworzy ją zespół inspektorów nadzorujących przedsiębiorstwa związane z gospodarką morską, stocznie, porty, firmy
eksploatujące statki morskie i śródlądowe. Trzech członków
sekcji weszło do komisji powołanej przez głównego inspektora pracy do zbadania przyczyn i okoliczności katastrofy
promu „Jan Heweliusz”, który zatonął na Bałtyku w 1993
roku, podczas rejsu na trasie ze Świnoujścia do Ystad. W katastrofie zginęło 55 osób (pasażerów i członków załogi), uratowano tylko 9 osób. Jeden z uratowanych marynarzy jest
obecnie inspektorem pracy zatrudnionym w OIP w Gdańsku.
Pracownicy sekcji brali również udział w badaniach innych
wypadków morskich (np. zatonięcie pogłębiarki „Rozgwiazda”), a także poważnych wypadków i katastrof na terenie
stoczni (m.in. przewrócenie suwnicy bramowej w Stoczni
Gdynia). Przedstawiciele Sekcji Krajowej Gospodarki Mor-

skiej prowadzili punkty konsultacyjno-doradcze w likwidowanych, kluczowych zakładach branży stoczniowej: Stoczni
Gdańskiej oraz Stoczni Gdynia. Działania te spotkały się
z bardzo pozytywnym przyjęciem ze strony związków zawodowych tych przedsiębiorstw oraz pracowników. Sekcja
współpracuje z norweską inspekcją pracy, nie tylko w ramach wizyt studyjnych w Oslo, Bergen i wzajemnie w Trójmieście, ale również poprzez wspólne publikacje w „Inspektorze Pracy”. Równie efektywnie wymieniano doświadczenia
w nadzorze firm branży morskiej w trakcie spotkań na Litwie
i w Estonii oraz podczas rewizyty w Trójmieście. Stosunkowo
nową formą działalności sekcji są kontrole prowadzone na
morzu wspólnie ze Strażą Graniczną, a dotyczące bezpieczeństwa pracy i legalności zatrudnienia na kutrach rybackich. Są przeprowadzane w czasie rejsów odbywanych na
jednostkach Straży Granicznej w obszarze polskiego pasa
morskiego.

Wzorcowa budowa
Realizacja stadionu piłkarskiego na EURO 2012 może być
wzorem współpracy organu kontrolnego z inwestorem i generalnym wykonawcą. Dzięki bardzo dobrej organizacji budowy, jeśli chodzi o nadzór nad bezpieczeństwem i higieną
pracy, osiągnięto cel, jakim było zero śmiertelnych i ciężkich
wypadków przy pracy. Inspektor pracy poprzez działania
prewencyjne doprowadził do utworzenia na terenie budowy służby bhp na poziomie inwestora, generalnego wykonawcy i większych podwykonawców, którzy wraz z inspektorem pracy ściśle ze sobą współpracowali. Potwierdziła się

teza, że z powodu szybko zmieniających się warunków pracy
żaden zewnętrzny organ kontrolny nie jest w stanie skutecznie nadzorować stanu bezpieczeństwa pracy na budowach.
Taki nadzór może zapewnić tylko realizator inwestycji w ścisłej współpracy z inspektorem pracy. Doświadczenia zebrane podczas realizacji stadionu piłkarskiego były i są wykorzystywane na większych budowach okręgu gdańskiego.
Innym ciekawym przykładem działań podjętych przez inspektorów pracy z woj. pomorskiego są kontrole przeprowadzane w okresie letnim w miejscowościach nadmorskich.
Gdy powstała Sekcja Legalności Zatrudnienia w OIP w Gdańsku, zrodził się pomysł prowadzenia kontroli legalności zatrudnienia u pracodawców i przedsiębiorców prowadzących
działalność w miejscowościach nadmorskich w okresie letnim. Przez 2-3 tygodnie inspektorzy pracy z funkcjonariuszami Straży Granicznej, Policji i Straży Miejskiej (podpisane
porozumienia) przeprowadzali kontrole w pasie nadmorskim. Wymiernym efektem było uzyskanie przez pracujących
potwierdzenia na piśmie zawartych umów o pracę, przekształcenia umów zlecenia w umowy o pracę czy też wykrycie nielegalnej pracy świadczonej przez cudzoziemców.

Znaczące dokonania
Wśród sukcesów działalności kontrolno-nadzorczej można
wymienić sprawę z oddziału słupskiego, która znalazła swój
epilog w sądzie. Wytoczona została przez inspektora pracy
dwóm spółkom tworzącym konsorcjum. Zawierały one
z pracownikami ochrony dwie równolegle obowiązujące
umowy zlecenia, na podstawie których świadczona była ta
sama praca. W wyniku ustaleń kontrolnych i zebranych wówczas dowodów inspektor pracy uzyskał, wyrokiem sądu
okręgowego, przekwalifikowanie umów cywilnoprawnych
w umowy o pracę dla 24 pracowników ochrony.
Jednym z priorytetów działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku jest walka z nielegalnym zatrudnieniem oraz eliminowanie z rynku pracy umów cywilnoprawnych zawartych wbrew obowiązującym przepisom. Z danych statystycznych z kontroli przeprowadzonych w województwie pomorskim w 2015 r. wynika, że ok. 30% sprawdzonych umów cywilnoprawnych zostało zakwestionowanych przez inspektorów pracy. Wykazali oni, że umowa cywilnoprawna została zawarta w warunkach, w których zgodnie z art. 22 § 1 k.p. powinna być zawarta umowa o pracę.
W związku z tym inspektorzy skierowali do pracodawców
polecenia oraz wnioski i wyegzekwowali zawarcie w miejsce
dotychczasowych umów cywilnoprawnych umowy o pracę
dla 1380 pracowników. Inspektorzy pracy uczestniczyli również w postępowaniach przed sądem pracy w związku ze
złożonymi w poprzednich latach powództwami o ustalenie
istnienia stosunku pracy, uzyskując w 2015 r. potwierdzenie

Inspektor pracy
na terenie stoczni.
prawomocnymi wyrokami zatrudnienia na umowę o pracę
dla 33 osób. W jednym przypadku, co było ewenementem,
udało się to uzyskać dla czterech byłych pracowników, mimo
że osoby, na rzecz których wytoczono powództwo, nie popierały go i nie przystąpiły do procesu w charakterze powodów. Sąd na pierwszej rozprawie wydał wyrok ustalający istnienie stosunku pracy, nie mając żadnych wątpliwości, że
pracodawca powinien zawrzeć umowy o pracę w miejsce
umów cywilnoprawnych. Wyrok jest prawomocny.
– W 2016 r. powierzono nam centralną koordynację tematów: „Egzekwowanie przestrzegania przepisów dotyczących
czasu pracy oraz wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń ze
stosunku pracy” oraz „Egzekwowanie przestrzegania przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, przerw i czasu
odpoczynku (działania w ramach Krajowej Strategii Kontroli
przepisów w tym zakresie) oraz czasu pracy kierowców”. W tych
bowiem dziedzinach pomorscy inspektorzy pracy od lat odnosili znaczące sukcesy, m.in. poprzez skuteczne egzekwowanie
dla uprawnionych pracowników wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy (w 2015 r. odzyskano dla pracowników
ok. 8 mln. zł) oraz konsekwentne sankcjonowanie naruszeń
przepisów o czasie pracy i czasie prowadzenia pojazdów, skutkujące znaczącą poprawą stanu przestrzegania przepisów
w kontrolowanych zakładach pracy – podkreśla szefowa gdańskiego OIP-u.

Inspektor jak prokurator
Pomorscy inspektorzy pracy podejmowali również działania niestandardowe, jeśli chodzi o ściganie przestępstw
popełnianych przez pracodawców. W 2010 r. w sprawie,

Stadion na EURO 2012
w trakcie budowy.
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Instytucje partnerskie
za granicą

Holandia
Finał konkursu plastycznego w gdańskim ZOO.
w której prokuratura umarzała dwukrotnie postępowanie
przygotowawcze prowadzone z zawiadomienia inspektora
pracy, skierowany został przez niego pierwszy i chyba jedyny
dotychczas subsydiarny akt oskarżenia. Sąd uznał oskarżanego pracodawcę winnym tego, że udaremnił inspektorowi
pracy wykonanie czynności służbowych, polegających na
przeprowadzeniu zaplanowanej kontroli. Pomimo skutecznie doręczonych wezwań nie stawiał się w wyznaczonych
terminach i miejscach celem wzięcia udziału w czynnościach
kontrolnych. Nie usprawiedliwiał swojej nieobecności, uniemożliwiał kontakt telefoniczny i osobisty. Przedsiębiorcy
i pracodawcy utrudniający czynności kontrolne muszą się liczyć z tym, że inspektorzy pracy są i będą aktywni podczas
postępowań prowadzonych przez prokuraturę, wykorzystując całą gamę uprawnień.

3xP
Okręg gdański dużą wagę przywiązuje również do działalności prewencyjnej. W materiałach promocyjnych często pojawia się hasło „Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku – informuje, kontroluje, doradza”. Poza zadaniami z harmonogramu realizuje własne projekty, np. konkurs na najaktywniejszego pracownika służby bhp, organizowany od 2010 r.
wspólnie z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Pracowników
Służby BHP Oddział w Gdańsku. Dużym zainteresowaniem
cieszy się konkurs na najaktywniejszego społecznego inspektora pracy. Warto też wspomnieć o ubiegłorocznym laureacie konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” z Pomorza, Zakładzie Produkcyjnym Rolls-Royce Poland
Sp. z o.o. w Gniewie, który otrzymał statuetkę „Mecum Tutissimus Ibis” z rąk głównego inspektora pracy.
Od wielu lat OIP w Gdańsku organizuje prelekcje dla rolników poświęcone zagrożeniom wypadkowym, olimpiady
wiedzy dla rolników, pogadanki i konkursy dla dzieci, np. wo-
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jewódzki konkurs plastyczny „Zagrożenia wypadkowe w indywidualnych gospodarstwach rolnych”, którego finał corocznie odbywa się w gdańskim ZOO. W ogólnopolskim konkursie „Bezpieczne gospodarstwo rolne” aż trzy gospodarstwa indywidualne z województwa pomorskiego zajęły
pierwsze miejsce i zostały uznane za najbezpieczniejsze (w
2015 r. Izabela i Janusz Bystron ze Sławek, w 2013 r. Anna i Paweł Łukaszewicz z Lędowa, w 2009 r. Maria i Leszek Świderscy zamieszkali w Pastwie).
Specjaliści OIP udzielają porad z prawa pracy oraz dotyczących ograniczania zagrożeń życia i zdrowia pracowników;
zarówno w siedzibie okręgu, jak i w oddziałach, osobiście, telefonicznie, a także w odpowiedzi na pisma. Okręg w Gdańsku był jednym z pierwszych, w którym uruchomiono infolinię (w lipcu 2012 r.). Działa ona do dziś i obejmuje swoim zasięgiem województwo pomorskie. Znacznie ułatwiła dostęp
do porad, rozkładając ciężar ich udzielania na okręg i oddziały. Liczą się tu efektywność i wymierne rezultaty. Na pomoc
prawną inspekcyjnych ekspertów mogą liczyć i pracownicy,
i pracodawcy.

A po godzinach…
Pracownicy OIP w Gdańsku od lat biorą aktywny udział w imprezach integracyjnych urzędu. Byli organizatorami piątego
i dwudziestego drugiego Ogólnopolskiego Rajdu Pracowników PIP. Bardzo starali się, by goście miło wspominali pobyt na
Pomorzu, przygotowali wiele atrakcji, na przykład chrzest wilków morskich na statku i poszukiwanie bursztynów. Wspólnie
z koleżankami i kolegami z innych okręgów wędrowali ścieżkami pięknych Kaszub oraz urokliwej Mierzei Wiślanej.
zastępca okręgowego inspektora Krzysztof Lisowski
OIP Gdańsk
Opracowanie: Beata Pietruszka-Śliwińska
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Inspekcja Spraw Społecznych i Zatrudnienia w Królestwie
Niderlandów (SZW) została utworzona 1 stycznia 2012 roku
wskutek połączenia Inspekcji Pracy, Dochodzeniowo-Wywiadowczych Służb Socjalnych oraz Inspekcji ds. Pracy i Dochodów, podległych Ministerstwu Spraw Społecznych i Zatrudnienia, któremu podlega również obecnie istniejący
urząd. Połączenie tych służb sprawiło, że nadzór nad przestrzeganiem zasad i przepisów w całym obszarze spraw społecznych i zatrudnienia jest bardziej sprawny i skuteczny.
Służą temu przekrojowe analizy ryzyka oraz łączenie prewencji (informowanie o prawach i obowiązkach) i kontroli, a
także prowadzenie badań powypadkowych i interwencji o
charakterze represyjnym.

Misją Inspekcji Spraw Społecznych i Zatrudnienia w Holandii jest działanie na rzecz
zapewnienia sprawiedliwych, zdrowych,
bezpiecznych warunków pracy oraz bezpieczeństwa socjalno-ekonomicznego.
Do najważniejszych zadań holenderskiej inspekcji należy: nadzorowanie przestrzegania przepisów dotyczących
warunków pracy, nielegalnego zatrudnienia i płacy minimalnej oraz prewencji dużych zagrożeń z powodu substancji niebezpiecznych; opracowywanie analiz efektywności
systemu związanego z pracą i dochodami poprzez studia
nad realizacją ustaw o ubezpieczeniach społecznych przez
Zakład Ubezpieczeń Pracowniczych (UWV), Bank Ubezpieczeń Społecznych (SVB) i władze samorządowe; wykrywanie oszustw, wyzysku i zorganizowanej przestępczości w
łańcuchu pracy i dochodów (wyzysk pracowników, handel
ludźmi i oszustwa na dużą skalę w obszarze ubezpieczeń
społecznych); realizacją tego zadania kieruje prokuratura.
Inspekcja SZW monitoruje ryzyko i istotne zmiany w obszarach polityki należących do kompetencji Ministerstwa
Spraw Społecznych i Zatrudnienia, składa sprawozdania
ministrom, sekretarzom stanu i decydentom politycznym.
Na szczeblu międzynarodowym urząd pełni rolę instytucji
łącznikowej do spraw wdrażania przepisów o delegowaniu
pracowników.
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Struktura inspekcji w Holandii
■

Dyrekcja ds. Oszustw na Rynku Pracy nadzoruje przestrzeganie ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców, ustawy o
płacy minimalnej i minimalnym dodatku urlopowym oraz
ustawy o pośrednikach pracy (w celu zwalczania nielegalnego
zatrudnienia, obchodzenia przepisów o płacy minimalnej, wyzysku pracowników, nieuczciwych pośredników pracy i innych form oszustw na rynku pracy).
■ Dyrekcja ds. Warunków Pracy nadzoruje przestrzeganie ustawy o warunkach pracy i ustawy o czasie pracy (promocja bezpiecznych i zdrowych warunków pracy oraz przepisów o okresach pracy i odpoczynku).
■ Dyrekcja ds. Kontroli Wielkich Zagrożeń nadzoruje
przestrzeganie przepisów rozporządzenia o dużym ryzyku
wypadkowym z 1999 r. oraz wymogów o dodatkowej ocenie
ryzyka (w celu ograniczenia ryzyka dla pracowników i środowiska stwarzanego przez zakłady, w których występują duże
ilości substancji niebezpiecznych).
■ Dyrekcja ds. Dochodzeń odpowiada za egzekwowanie
przepisów w sprawach karnych w przypadkach oszustw na
rynku pracy, wyzysku pracowników, oszustw dotyczących
zasiłków, dotacji z tytułu zatrudnienia oraz systemu opieki
zdrowotnej.
■ Dyrekcja ds. Pracy i Dochodów sprawuje nadzór nad
systemem wdrażania ustaw o ubezpieczeniach społecznych.
■ Dyrekcja Analiz, Programowania i Planowania odpowiada za opracowywanie strategii i planowanie nadzoru, badań, analiz ryzyka, monitorowanie, ocenę efektywności
i działań informacyjnych.
■ Dyrekcja ds. Wsparcia Inspekcji i Zarządzania Informacją odpowiada za zarządzanie operacyjne, wspieranie inspekcji, obsługę interesantów oraz nakładanie i pobieranie
grzywien administracyjnych.

Egzekwowanie prawa,
sankcje
Ustawa o surowszych sankcjach za naruszenia przepisów
prawa pracy i nadużycia w systemie ubezpieczeń społecznych, obowiązująca od początku 2013 roku, przewiduje podwojenie (w porównaniu z karami sprzed 2013 roku) średniej wysokości kar za naruszenia bhp. Dotyczy to recydywy
oraz popełnienia podobnego wykroczenia w ciągu pięciu
lat. W razie powtarzających się wykroczeń Inspekcja SZW
może zastosować sankcję w postaci wstrzymania prac lub
działalności firmy przez okres do trzech miesięcy, nawet jeśli
nie istnieje bezpośrednie zagrożenie dla pracowników.
główny specjalista Teresa Jastrzębska
Sekcja Współpracy z Zagranicą GIP
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Wieloszczeblowy system odpowiedzialności
Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego w zakładzie pracy, w którym
występują zagrożenia życia i zdrowia
pracowników, pracodawca jest zobowiązany do szczególnej staranności
w zakresie przeciwdziałania ich wystąpieniu (por. wyrok SN z dnia 27 stycznia
2011 r., II PK 175/10, OSNP 2012/7-8/88,
OSP2012/9/86).
W 2015 roku sąd uznał, że oskarżony
prezes zarządu swoim zachowaniem
wyczerpał znamiona zarzucanego mu
czynu z art. 220 § 1 i art. 155 k.k. i skazał
go na karę 8 miesięcy pozbawienia
wolności, której wykonanie z mocy art.
69 § 1 i 2 k.k. i art. 70 § 1 pkt 1 kk i art. 4
§ 1 k.k. warunkowo zawiesił na okres
próby 3 lat. Tytułem zadośćuczynienia
za doznaną krzywdę na rzecz pokrzywdzonej (matki pracownika) sąd orzekł
kwotę 10 000 złotych.

Jak wskazał sąd w uzasadnieniu wyroku, przedmiotem ochrony z art. 220
k.k. jest gwarantowane przez art. 66
Konstytucji prawo do bezpiecznych

prowadziła do wywołania bezpośredniego niebezpieczeństwa utraty życia
lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.
Przestępstwo ma postać przestępstwa
zaniechania, a niedopełnienie obowiązków z zakresu bhp może w szczególności polegać na zaniedbaniach natury organizacyjnej czy wadliwym nadzorze (por. wyrok Sądu Najwyższego
z dnia 19 listopada 1997 r., III KKN
267/96, Prok. i Pr. 1998, nr 6, poz. 5), co
miało miejsce w niniejszej sprawie.
Przytaczana sprawa jednoznacznie
wskazuje, że odpowiedzialność za powstanie wypadku rozkłada się na osoby znajdujące się na różnych szczeblach w strukturze zarządzania przedsiębiorstwem. Odpowiedzialność osób
na niższym szczeblu organizacyjnym
nie oznacza braku odpowiedzialności
najwyższego kierownictwa zakładu.
Dbałość o zdrowie i życie pracownika
jest podstawowym obowiązkiem każdej osoby zarządzającej przedsiębiorstwem. W przedmiotowej sprawie
u osób pociągniętych do odpowiedzialności karnej takiej świadomości
nie było. Uważały one, że to poszkodo-

i higienicznych warunków pracy.
Sprawcą tego przestępstwa jest każda
osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo i higienę pracy, która nie dopełniła ciążących na niej obowiązków i do-

wany jest winien wypadkowi. W karcie
wypadku pracodawca jednoznacznie
uznał, że wyłączną przyczyną wypadku
było naruszenie przez poszkodowanego przepisów dotyczących ochrony ży-

Przestępstwo zaniechania
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cia i zdrowia. Także główny mechanik
i mistrz nie widzieli po swojej stronie
żadnych zaniedbań. Sądzili, że za stan
bezpieczeństwa pracy odpowiada
w zakładzie pracownik służby bhp. Wyrok sądu był dla nich wszystkich zaskoczeniem.
Zmiany muszą więc następować
przede wszystkim na poziomie mentalnym. System zarządzania w przedsiębiorstwie musi być transparentny, oparty na jasnych regułach i uniemożliwiający nieetyczne próby przenoszenia odpowiedzialności za niewłaściwe zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy na szczeble pośrednie. Osoby z kierownictwa muszą sobie uświadomić, że
na nich spoczywa odpowiedzialność za
stan bezpieczeństwa pracowników, a na
zakres odpowiedzialności nie wpływa
delegowanie części obowiązków i odpowiedzialności na osoby usytuowane
na niższych poziomach wieloszczeblowego systemu odpowiedzialności lub
pracownika służby bhp.
inspektor pracy Marcin Ląkocy
OIP Gdańsk
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Wieloszczeblowy system odpowiedzialności

W zakładzie przetwórstwa drzewnego w woj.
pomorskim śmiertelnemu wypadkowi uległa
18-letnia osoba zatrudniona na umowę zlecenia przy obsłudze korowarki do drewna.
Inspektor pracy stwierdził, że przyczyną wypadku był niewłaściwy
stan techniczny maszyny.

Urządzenie nie miało założonej osłony
chroniącej przed dostępem do niebezpiecznej strefy pracy walców mechanizmu posuwu. Osłonę zdemontowano podczas naprawy oraz regulacji maszyny i nie zainstalowano jej ponownie po zakończeniu tych czynności. Pomimo braku osłony maszynę użytkowano aż do dnia wypadku, za zgodą
i przyzwoleniem osób odpowiedzialnych za
zapewnienie bezpieczeństwa pracy.
Na podstawie zawiadomienia Państwowej Inspekcji Pracy prokurator skierował do
sądu trzy akty oskarżenia przeciwko prezesowi zarządu, głównemu mechanikowi
i mistrzowi produkcji, zarzucając im popełnienie przestępstwa z art. 155 w związku
z art. 220 § 1 Kodeksu karnego.

Nie nazwa a fakty
Pierwszą kwestią, którą musiał zająć się
sąd, była forma zatrudnienia poszkodowanego. Miał on zawartą na piśmie umowę
zlecenia, lecz w ocenie sądu poszkodowany był pracownikiem tartaku. Sąd w pełni
podzielił tu stanowisko inspektora pracy
oraz prokuratora, że o tym, czy strony istotnie nawiązały umowę o pracę, nie decyduje
formalne zawarcie (podpisanie) umowy

Osłonę zdemontowano podczas naprawy oraz regulacji maszyny i nie zainstalowano jej ponownie po
zakończeniu tych czynności. Pomimo braku osłony
maszynę użytkowano aż do dnia wypadku.

nazwanej umową o pracę, lecz faktyczne
i rzeczywiste realizowanie na jej podstawie
elementów charakterystycznych dla stosunku pracy.
Kolejną sprawą było, czy istotnie doszło
do niedopełnienia obowiązków w zakresie
zapewnienia odpowiedniego poziomu
technicznego bezpieczeństwa pracy. Powołany biegły sądowy z zakresu bhp potwierdził ustalenia dokonane przez inspektora pracy. Stwierdził, że bezpośrednią
przyczyną wypadku przy pracy, jakiemu
uległ poszkodowany, była przyczyna techniczna, a mianowicie brak osłony w strefie
pracy kolczastych walców posuwowych,
które zahaczyły o rękaw ubrania i wciągnęły poszkodowanego do komory korowania.
Biegły wskazał także przyczyny organizacyjne, w tym w szczególności nieprzygotowanie poszkodowanego do wykonywania
pracy związanej z obsługą linii korowania.
W tej sprawie zarówno mistrz produkcji,
jak i główny mechanik zostali skazani prawomocnym wyrokiem za czyny z art. 155 k.k.

Obowiązek pracodawcy
W ocenie sądu skazanie tych osób nie
wyłącza odpowiedzialności karnej oskarżonego prezesa zarządu. Obowiązek pracodawcy zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
wynika wprost z art. 15 Kodeksu pracy i ma
charakter niemal bezwzględny. Zgodnie z
treścią art. 207 § 1 k.p. to pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Na
zakres odpowiedzialności pracodawcy nie
wpływają obowiązki innych pracowników,
w tym pracownika służby bhp. Obowiązkiem pracodawcy jest ochrona życia i zdrowia pracowników. Pracodawca jest zobowiązany chronić zdrowie i życie pracowników poprzez zapewnienie im bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
Dokończenie na stronie 34.

