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Ochrona pracy kobiet w podmiotach leczniczych
Personel podmiotów leczniczych jest szczególnie nara-
żony na niepożądany kontakt z czynnikami biologiczny-
mi, w tym z czynnikami zaliczanymi do 2 i 3 grupy za-
grożenia. W zależności od procedur medycznych i cha-
rakterystyki czynnika biologicznego istnieje ryzyko zaka-
żenia różnymi drogami, w tym m.in. poprzez kontakt
bezpośredni, drogą powietrzną bądź pokarmową.
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W SEJMIE RP

Posłowie zaakceptowali działania inspekcji
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na posiedzeniu 24 lutego 2017 r. przyjął sprawozda-
nie głównego inspektora pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2015 r.
Opowiedziały się za tym wszystkie kluby poselskie. Sprawozdanie przedstawił szef
Państwowej Inspekcji Pracy Roman Giedrojć. W posiedzeniu wzięli udział: zastępca
głównego inspektora pracy Dariusz Mińkowski oraz dyrektorzy departamentów 
w Głównym Inspektoracie Pracy.

Roman Giedrojć poinformował Izbę, że
w roku sprawozdawczym inspektorzy pra-
cy przeprowadzili 88,3 tys. kontroli u po-
nad 71 tys. pracodawców i innych pod-
miotów gospodarczych. Duża ich część
była następstwem blisko 44 tys. skarg, ja-
kie skierowano do terenowych jednostek
inspekcji pracy. Większość z nich okazała
się zasadna.

Działania kontrolne ujawniły ok. 87 tys.
wykroczeń przeciwko prawom osób wy-
konujących pracę zarobkową. Większość
dotyczyła przygotowania do pracy, wyna-
grodzenia za pracę i innych należności ze
stosunku pracy oraz czasu pracy. 

Szef PIP podkreślił, że zarówno skala wy-
kroczeń przeciwko prawom osób wykonu-
jących pracę zarobkową, jak i liczba skarg
pracowniczych wskazują, że rok 2015 nie
przyniósł przełomu ani w zakresie popra-
wy stanu prawnej ochrony pracy, ani w za-
kresie bezpieczeństwa pracy.

Nadal szczególnie niepokojącym zjawi-
skiem było niewypłacanie należnych wy-
nagrodzeń za pracę. Inspektorzy pracy wy-
dali ponad 7 tys. decyzji nakazujących na-
tychmiastową wypłatę wynagrodzenia lub
innych świadczeń ze stosunku pracy. Po-
nad 100 tysięcy pracowników odzyskało
niewypłacone im należności na kwotę po-
nad 207 milionów złotych.

Wysoka skala naruszeń prawa wystąpiła
także w zakresie nieuzasadnionego, bez-
prawnego zastępowania umów o pracę
umowami cywilnoprawnymi. W wyniku
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wszystkich kontroli przeprowadzonych w 2015 r. proceder
taki stwierdzono u ponad 2 tys. pracodawców i przedsiębior-
ców w odniesieniu do 12 tys. osób świadczących pracę. Dla 8,3
tys. z nich inspektorzy pracy wyegzekwowali umowy o pracę.

Inspektorzy PIP zweryfikowali w roku sprawozdawczym
legalność zatrudnienia ok. 150 tys. obywateli polskich. Nie-
prawidłowości, polegające na powierzeniu pracy bez po-
twierdzenia na piśmie umowy o pracę oraz niezgłoszeniu do
ubezpieczenia społecznego, dotyczyły ponad 20 tys. praco-
biorców. Większość z nich świadczyła pracę w handlu i usłu-
gach oraz w przetwórstwie przemysłowym i budownictwie.

Ponadto przeprowadzono blisko 3 tys. kontroli legalności
zatrudnienia i wykonywania pracy przez cudzoziemców. Na-
ruszenia prawa stwierdzono podczas co trzeciej kontroli.

Kontrolerzy Państwowej Inspekcji Pracy ujawnili również
liczne naruszenia przepisów z zakresu bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy. W wyniku kontroli stanu bezpieczeństwa pracy
inspektorzy PIP wydali ponad 300 tys. decyzji, w tym 7,6 tys.
nakazujących natychmiastowe wstrzymanie prac ze wzglę-
du na stan bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia i życia, 
a także ponad 9 tys. decyzji nakazujących wstrzymanie eks-
ploatacji maszyn. Ogółem w roku 2015 wyeliminowali bez-
pośrednie zagrożenia zdrowia i życia 71 tysięcy pracowni-
ków i innych osób świadczących pracę. 

Pozytywną opinię Rady Ochrony Pracy w sprawie spra-
wozdania głównego inspektora pracy przedstawił jej prze-
wodniczący poseł Janusz Śniadek. Stwierdził, że działania
inspekcji pracy w roku sprawozdawczym były prowadzone

zgodnie z przyjętym wcześniej programem, który uzyskał
akceptację Rady Ochrony Pracy oraz sejmowej Komisji do
Spraw Kontroli Państwowej. Omówił sformułowane przez

ROP zalecenia, których realizacja powinna przyczynić się do
poprawy stanu przestrzegania prawa pracy w naszym kraju. 

W imieniu połączonych Komisji: do Spraw Kontroli Pań-
stwowej oraz Polityki Społecznej i Rodziny przyjęcie spra-
wozdania rekomendowała Sejmowi poseł Ewa Kozanecka.
Jak podkreśliła, wypełnianie przez Państwową Inspekcję Pra-
cy misji polegającej na skutecznym egzekwowaniu przepi-
sów prawa pracy, w tym także bhp, oznacza instytucjonalne

weto dla łamania prawa, a tym samym przywraca porządek
prawny w stosunkach pracy. Wskazała, że z uwagi na kolejne
nowe zadania i obowiązki inspekcji pracy niezbędne jest
zwiększenie środków finansowych wspierających jej działal-
ność oraz rozszerzenie uprawnień PIP.

W dyskusji przyjęcie sprawozdania poparły wszystkie klu-
by poselskie. Ich przedstawiciele dziękowali inspektorom
pracy za ich codzienny trud, dzielili się także opiniami na te-
mat pracy urzędu w kontekście poprawy jej efektywności.

Donat Duczyński

Stanowisko zawiera również wysoką ocenę działalności pre-
wencyjno-promocyjnej PIP. Jednocześnie zwraca się w nim
uwagę na potrzebę zapewnienia inspekcji pracy skuteczniej-
szego działania. Chodzi głównie o uproszczenie procedury
rozpoczynania kontroli na podstawie legitymacji służbowej
bez dodatkowych upoważnień. Ważne jest także ujednolice-
nie przepisów w sposób wykluczający różne ich interpretacje.
Przykładem takich niespójnych przepisów są trzy rozporzą-
dzenia regulujące zasady i tryb uzyskiwania kwalifikacji do ob-
sługi wózków jezdniowych.

W dokumencie jest też
mowa o poparciu przez
ROP propozycji inspekcji
pracy wprowadzenia obo-
wiązku zgłaszania do PIP
wszystkich śmiertelnych,
ciężkich i zbiorowych wy-
padków przy pracy nieza-
leżnie od podstawy jej
świadczenia. Zdaniem Rady
Ochrony Pracy, inspekcja
wymaga również wzmoc-
nienia kadrowego i finanso-
wego oraz zagwarantowa-

nia wsparcia innych służb w zakresie kontroli legalności za-
trudnienia.

Członkowie Rady Ochrony Pracy omawiali ponadto proble-
matykę chorób zawodowych i związanych z pracą w oparciu 
o materiał przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia i Insty-
tut Medycyny Pracy.

W obradach uczestniczył główny inspektor pracy Roman
Giedrojć z grupą współpracowników.                            (D. D.)

Pozytywna ocena programu inspekcji pracy
Rada Ochrony Pracy na posiedzeniu 7 lutego 2017 r. w siedzibie parlamentu pozytywnie
oceniła program działania Państwowej Inspekcji Pracy na rok 2017. W przyjętym w tej
sprawie stanowisku podkreślono, że priorytety działalności i hierarchia zadań zostały
właściwie określone i rzetelnie udokumentowane.

Dariusz Mińkowski zastępcą głównego inspektora pracy

Marszałek Sejmu RP Marek Kuch-
ciński powołał z dniem 24 lutego
2017 r. Dariusza Mińkowskiego
na stanowisko zastępcy główne-
go inspektora pracy.
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Wiadomości
nie tylko z kraju

W łódzkiej „Solidarności”
30 stycznia br. odbyło się posiedzenie władz łódzkiej „Solidarno-
ści” na czele z Waldemarem Krencem, przewodniczącym Zarzą-
du Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”. Na jego zaprosze-
nie uczestniczył w nim główny inspektor pracy Roman Giedrojć
oraz okręgowy inspektor pracy w Łodzi Andrzej Świderski. Szef
Państwowej Inspekcji Pracy mówił o najbliższych planach działal-
ności nadzorczo-kontrolnej urzędu. Przypomniał m.in. o wspól-
nym przedsięwzięciu, z Komisją Krajową „Solidarności”, monitoro-
wania wypłaty minimalnej stawki godzinowej 13 zł przy umo-

wach cywilnoprawnych. PIP rozpoczęła kontrole w tym zakresie 
i liczy na pomoc związkowców, którzy najlepiej znają sytuację 
w zakładach pracy. Główny inspektor pracy odniósł się także do
kwestii oświadczeń w sprawie pobierania 500+ w sieci Auchan
Polska SA. Kwoty te są uwzględniane przy wyliczaniu świadczeń 
z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Inspekcja pracy,
na wniosek minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety
Rafalskiej, przeprowadzi tam kontrole. Szef inspekcji pracy wziął
również udział w konferencji prasowej.

Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby
BHP. Celem spotkania było promowanie pracodawców
podnoszących standardy bezpieczeństwa i warunków
pracy oraz przedstawienie nowego projektu – „Region
bezpiecznej pracy”, skierowanego do podmiotów i or-
ganizacji działających na terenie powiatów: gostyńskie-
go, kościańskiego, leszczyńskiego, rawickiego 
i wolsztyńskiego, stanowiącego rozszerzenie Wielkopol-
skiej Strategii Ograniczania Zagrożeń Zawodowych. 
W trakcie spotkania Danuta Goździewicz-Suchanek,
kierownik Oddziału PIP w Lesznie, wręczyła listy gratula-
cyjne pracodawcom uczestniczącym w konkursie „Pra-
codawca – organizator pracy bezpiecznej” oraz praco-
dawcom, który uzyskali dyplomy PIP. 
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Spotkanie
z koordynatorami bhp
W Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we
Wrocławiu odbyło się 12 stycznia br. kolejne spotkanie
dla koordynatorów ds. bhp pracujących na budowach,
pracodawców, kierowników pełniących samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie oraz wszystkich za-
interesowanych problematyką bezpieczeństwa pracy na
budowie. Kilkadziesiąt osób rozmawiało o zarządzaniu
bezpieczeństwem pracy na placu budowy, o zmianach 
w związku z wejściem w życie 1 kwietnia 2017 r. rozporzą-
dzenia Ministra Infrastruktury i Finansów z dnia 11 stycz-
nia 2017 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie bez-
pieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn
i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, bu-
dowlanych i drogowych. Starszy inspektor pracy Miro-
sław Hanusewicz omówił wymagania dotyczące eksplo-
atacji pojemników na beton, w związku z zaistnieniem na
terenie działania Okręgowego Inspektoratu Pracy we
Wrocławiu wypadku zbiorowego. Szkolenia koordynato-
rów bhp są organizowane przez OIP Wrocław od kilku lat
i odbywają się kilka razy w roku. 

w 2016 roku – Jolanta Mieżecka z PKP PLK Zakład Linii
Kolejowych w Szczecinie. Podczas kolejnego spotkania
24 stycznia w Domu Nauczyciela w Koszalinie z udzia-
łem prezesa Oddziału ZNP Małgorzaty Chyły oraz
przedstawicieli Okręgowego Inspektoratu Pracy 
w Szczecinie, zastępcy ds. nadzoru Waldemara Ko-
złowskiego oraz nadinspektora pracy Janusza Igna-
czaka, wręczono zaświadczenia uczestnikom ubiegło-
rocznej edycji programu. Podsumowano efekty progra-
mu i konkurs, poruszono zagadnienia związane z usta-
wą o społecznej inspekcji pracy.

Komisja Ograniczania
Zagrożeń Zawodowych 
Przedstawienie aktualnej informacji o stanie wypadko-
wości i chorobach zawodowych w Wielkopolsce w roku
2016 oraz określenie priorytetowych zadań na rok 2017
to główne tematy posiedzenia Wielkopolskiej Komisji
Ograniczania Zagrożeń Zawodowych, które odbyło się
23 lutego br. w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pra-
cy w Poznaniu. Za szczególnie ważną potrzebę uznano
wspieranie małych i mikroprzedsiębiorstw w ogranicza-
niu zagrożeń zawodowych, rozwój świadomości bez-
pieczeństwa i higieny pracy wśród młodych pracowni-
ków, z niewielkim stażem w zakładzie pracy, a także
ograniczanie zagrożeń zawodowych w przetwórstwie
przemysłowym. W obradach z udziałem Stanisławy
Ziółkowskiej oraz Tomasza Gajdzińskiego, szefa i za-
stępcy OIP w Poznaniu, uczestniczyli m.in. przedstawi-
ciele ZUS, KRUS, Wielkopolskiego Wojewódzkiego In-
spektoratu Nadzoru Budowlanego, Wojewódzkiej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej, Wojewódzkiego Inspek-
toratu Transportu Drogowego, Wielkopolskiego Cen-
trum Medycyny Pracy, Wojewódzkiego Urzędu Pracy 
w Poznaniu, Urzędu Dozoru Technicznego oraz Zarządu
Regionu Wielkopolska NSZZ  „Solidarność”.
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O prewencji w Lesznie
Spotkanie podsumowujące działania prewencyjno-promocyjne
realizowane w 2016 r. na terenie regionu leszczyńskiego zorgani-
zował 10 lutego br. w miejskim ratuszu w Lesznie lokalny oddział
inspekcji pracy. Współorganizatorem był Leszczyński Oddział

Czas 
na społeczną inspekcję pracy
Inauguracja kolejnej edycji autorskiego programu OIP
w Szczecinie „Czas na społeczną inspekcję pracy” odbyła
się 19 stycznia br. w siedzibie okręgu z udziałem spo-
łecznych inspektorów pracy oraz przedstawicieli po-
nadzakładowych organizacji związkowych. O misji spo-
łecznego inspektora pracy mówiła tam zwyciężczyni
konkursu „Najaktywniejszy społeczny inspektor pracy”

Inspekcja pracy na targach pracy
Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie w porozumieniu z Targami
Lublin S.A. zorganizował 17 lutego br. Targi Pracy, podczas któ-
rych ze stanowiskiem informacyjnym obecny był OIP w Lublinie.
Blisko 80 wystawców z ofertami pracy czekało na przyszłych pra-
cowników. Targi odwiedziło ponad 2 000 osób. Wielu z nich korzy-
stało z bezpłatnych porad inspekcji pracy z zakresu prawnej
ochrony pracy oraz bhp. Zainteresowani mogli otrzymać bezpłat-
ne wydawnictwa Głównego Inspektoratu Pracy, m.in. dotyczące
podejmowania pierwszej pracy, umów o pracę oraz wynagro-
dzeń. Udział inspekcji w targach był dla wielu odwiedzających
okazją do jej poznania. Młodzi ludzie często nie wiedzą o istnieniu
inspekcji pracy i jej uprawnieniach, o tym, że jej pomoc może się
okazać przydatna na jakimś etapie życia zawodowego.

Dla społecznych inspektorów
pracy 
W styczniu br. w Serocku odbyły się kolejne szkolenia społecz-
nych inspektorów pracy, zorganizowane na wniosek organizacji
związkowych banku PEKAO S.A. Prowadzili je starszy inspektor
pracy Józef Fijołka, starszy inspektor pracy Tomasz  Adamski
oraz starszy specjalista Agata Kot z Okręgowego Inspektoratu
Pracy w Warszawie. Tematyka szkoleń koncentrowała się na wa-
runkach pracy, zadaniach i uprawnieniach SIP, ocenie ryzyka za-
wodowego, prawnej ochronie pracy, metodyce kontroli oraz
udziale SIP w postępowaniu ustalającym okoliczności i przyczyny
wypadków przy pracy. Dotychczas w takich szkoleniach uczestni-
czyły 324 osoby. 

Do studentów
Przedstawiciel OIP w Kielcach przeprowadził 22 stycznia
br. wykład dla 67 studentów studiów zaocznych Wy-
działu Budownictwa Politechniki Świętokrzyskiej 
w Kielcach na temat wybranych elementów prawnej
ochrony pracy i bhp. W trakcie spotkania zaprezentowa-
no filmy instruktażowe na temat szkodliwych czynni-
ków środowiska pracy. Uczestnikom przekazano wy-
dawnictwa Państwowej Inspekcji Pracy oraz zestaw py-
tań związanych z prawem pracy, w związku z konkur-
sem na ten temat, który zorganizowano 5 lutego br. dla
grupy 96 studentów. Przygotowano test składający się 

z 30 pytań jednokrotnego wyboru oraz 5 pytań otwartych. Dla 
10 osób, które uzyskały największą liczbę punktów, OIP w Kiel-
cach ufundował nagrody rzeczowe. Wykłady i konkurs związane
były z programem edukacyjnym PIP „Kultura bezpieczeństwa”, 
w którym uczelnia bierze udział od kilku lat. 
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O kontrolach stawki
godzinowej
Przestrzeganiu przepisów o wypłacie mini-
malnej stawki godzinowej poświęcona była
konferencja prasowa zorganizowana 
1 marca 2017 r. w Ministerstwie Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej. Z dziennikarza-
mi spotkali się: szefowa resortu Elżbieta
Rafalska, sekretarz stanu w MRPiPS Stani-
sław Szwed, prezes Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych prof. Gertruda Uścińska oraz
główny inspektor pracy Roman Giedrojć.

Minister Elżbieta Rafalska przypomniała, że od 1 stycznia
br. obowiązują przepisy ustanawiające minimalną stawkę
godzinową w wysokości 13 zł dla określonych umów cywil-
noprawnych. Kwota ta ma być corocznie waloryzowana, tak
jak płaca minimalna.

Niestety występują przypadki omijania tych przepisów
przez niektórych pracodawców. Wszystkie sygnały dotyczą-
ce nieprawidłowości przy stosowaniu minimalnej stawki go-
dzinowej, docierające do MRPiPS, są dekretowane i nie-
zwłocznie kierowane do głównego inspektora pracy.

Minister zapowiedziała że ZUS, PIP oraz MRPiPS wspólnym
wysiłkiem wydadzą informator dotyczący przepisów o mini-
malnej stawce godzinowej, który ma być pomocny dla pra-
cowników i pracodawców. Poinformowała także, iż skiero-
wała pytanie do wszystkich ministrów, czy ich resorty same
stosują i zachowują minimalną stawkę godzinową przy wy-

nagradzaniu osób zatrudnionych przy usługach
wewnętrznych.

Wiceminister Stanisław Szwed przypomniał, że 
w Polsce na umowach cywilnoprawnych jest za-
trudnionych 1,3 mln osób. Jeśli wspólne działania
MRPiPS, ZUS i PIP przy zwalczaniu prób łamania
prawa nie przyniosą efektu, możliwe będzie wpro-
wadzenie dodatkowych regulacji dotyczących np.
ewidencjonowania czasu pracy czy ograniczenia
katalogu umów o dzieło, których minimalna staw-
ka nie obowiązuje. Mówił także o prowadzonej
przez NSZZ „Solidarność” i PIP akcji „13 zł… i nie
kombinuj”, której celem jest zgłaszanie do inspekcji
pracy nadużyć przy wypłacaniu minimalnej stawki
godzinowej.

Główny inspektor pracy Roman Giedrojć apelował
o zgłaszanie przypadków niewypłacania minimal-
nych stawek do inspekcji pracy, osobiście lub po-
przez związki zawodowe. Zapewnił, że zgłoszenia
przyjmowane przez PIP są zanonimizowane – gdy in-
spektorzy pracy przychodzą do firmy, nie informują,

czy było w tej sprawie zgłoszenie, czy jest to kontrola z urzędu.
Szef PIP powiedział, że 80 proc. kontrolowanych przedsię-

biorców przestrzega przepisów obowiązujących od 1 stycz-
nia. Jak wyjaśnił dziennikarzom, pierwsza kontrola, zwłasz-
cza w mikro-, małych i średnich przedsiębiorstwach, ma cha-
rakter instruktażowy i zwykle nie kończy się karą. Inspekto-
rzy wracają po miesiącu i ponownie sprawdzają firmę. Jeśli
znów trafią na nieprawidłowości, mogą nałożyć mandat lub
skierować sprawę do sądu.

D. Duczyński

Z okręgów 
o minimalnej stawce
Z ponad 220 kontroli dotyczących 13 zł
stawki godzinowej dla zleceniobiorców 
i samozatrudnionych, przeprowadzonych 
w styczniu i lutym br., wynika, że co piąta
odwiedzona przez inspektorów pracy firma
nie przestrzega nowych przepisów. W mar-
cu takich kontroli ma być prawie 900, 
a w całym roku co najmniej 20 tysięcy.

W Okręgowym Inspektoracie Pracy w Białymstoku do 6 pod-
miotów inspektorzy pracy skierowali wystąpienia, a w nich
wnioski dotyczące m.in. przedkładania przez wszystkich zlece-
niobiorców informacji o liczbie godzin wykonywania zlecenia
(świadczenia usług) przed terminem wypłaty wynagrodzenia
w celu zapewnienia wynagrodzenia w wysokości wynikają-
cej z wysokości minimalnej stawki godzinowej; za-
przestania zamieszczania w umowach zlecenia 
i umowach o świadczenie usług, zawartych na czas
dłuższy niż 1 miesiąc, postanowień, które nie zapew-
niają wypłaty wynagrodzenia w wysokości wynikają-
cej z wysokości minimalnej stawki godzinowej co
najmniej raz w miesiącu; niezwłocznego naliczenia 
i wypłacenia dwóm zleceniobiorcom wynagrodzenia
za wykonywanie zlecenia w styczniu br. w wysokości
obliczonej z uwzględnieniem minimalnej stawki go-
dzinowej oraz trzem innym zaniżonej części wyna-
grodzenia za wykonywanie zlecenia w tym miesiącu,
z uwzględnieniem minimalnej stawki. 

W Okręgowym Inspektoracie Pracy w Gdańsku
kontrolami objęto 49 osób wykonujących pracę na
podstawie umów cywilnoprawnych, jeden podmiot
samozatrudniający się. Inspektorzy pracy nie stwierdzili nie-
prawidłowości w przedmiotowym zakresie; w jednym przy-
padku inspektor pracy wystąpił o potwierdzenie w formie pi-
semnej zawarcia umowy o pracę z 3 osobami w miejsce za-
wartych umów zlecenia.

W trakcie przeprowadzonych przez Okręgowy Inspektorat
Pracy w  Poznaniu kontroli stwierdzono w jednym przypad-
ku, iż w umowie zlecenia nie zawarto zapisu dotyczącego
sposobu potwierdzania liczby godzin wykonywania zlecenia
– inspektor pracy skierował do pracodawcy wystąpienie. 
W innym przypadku inspektor pracy wydał polecenia ustne,
w których zobowiązał pracodawców do naliczenia i wypła-

cenia osobom zatrudnionym na podstawie umów zlecenia
wyrównania do minimalnej stawki godzinowej wynagrodze-
nia za wykonanie zlecenia w styczniu br., ponieważ zlecenio-
dawcy określili w umowach stawki godzinowe poniżej mini-
malnej stawki 13 zł – polecenia zostały wykonane. Ponadto
podczas kontroli inspektorzy pracy stwierdzili wykonywanie
pracy na podstawie umów zlecenia, które nosiły znamiona
umów o pracę. W wyniku interwencji spośród 235 osób za-
trudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych 86 prze-
kształcono te umowy na umowy o pracę; pozostałe umowy
dotyczyły krótkotrwałych prac lub osoby nie wyraziły zgody
na zawarcie umowy o pracę (uczniowie, studenci, emeryci).
Analiza wysokości wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia
wykazała, że stawka godzinowa kształtuje się od 13 do 30 zł.
W trakcie kolejnej kontroli stwierdzono świadczenie przez
trzy osoby pracy na podstawie umowy zlecenia, po inter-
wencji inspektora dwóm osobom przekształcono umowy na
umowy o pracę.

W następstwie kontroli przeprowadzonych w Okręgowym
Inspektoracie Pracy w Rzeszowie tylko w trzech zakładach
stwierdzono nieprawidłowości. W przypadku 11 umów zle-
cenia  nie ustalono sposobu potwierdzania liczby godzin wy-
konywania zlecenia lub świadczenia usług. Dwóch zlecenio-

biorców nie ewidencjonowało godzin wykonywania zlece-
nia, nie przedkładali też w formie pisemnej, elektronicznej
lub dokumentowej informacji o liczbie godzin wykonania
zlecenia, w terminie poprzedzającym wypłatę wynagrodze-
nia. W dwóch kontrolach skierowano wystąpienia zawierają-
ce łącznie cztery wnioski, m.in. o ustalenie ze zleceniobiorca-
mi sposobu potwierdzania liczby godzin wykonywania zle-
cenia oraz  zapewnienie przedkładania pisemnej informacji
o tej liczbie godzin przez przyjmującego zlecenie w terminie
poprzedzającym wypłatę wynagrodzenia.  

Z dokumentacji okręgowych inspektoratów pracy
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W przypadku skargi z zakresu mobbingu
inspektor pracy poszukuje odpowiedzi na
pytanie, jakie działanie ma podjąć w celu
rozpatrzenia skargi na pracodawcę. Odpo-
wiedź znajdziemy w przepisach Kodeksu
pracy oraz w przepisach ustawy z 13 kwiet-
nia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy, 
a także w zarządzeniu nr 19/14 Głównego
Inspektora Pracy z dnia 7 sierpnia 2014 r. 
w sprawie organizacji przyjmowania, roz-
patrywania i załatwiania skarg i wniosków
oraz udzielania porad w jednostkach orga-
nizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy.
Dodatkowo w niektórych przypadkach
można skorzystać z ,,Metodyki poradnic-
twa i kontroli w zakresie postępowania in-
spektora pracy związanego z informacją 
o mobbingu, dyskryminacji, molestowa-
niu”, przekazanej pismem GPP-180-5105-
5/09 z 5 listopada 2009 r.

Mobbing, czyli co?

Na wstępie należy wskazać, jak ustawo-
dawca określił definicję mobbingu oraz
obowiązki pracodawcy i uprawnienia pra-
cownika w przypadku zjawiska mobbingu
w środowisku pracy.

Zgodnie z art. 943 § 2 k.p. mobbing ozna-
cza działania lub zachowania dotyczące
pracownika lub skierowane przeciwko pra-
cownikowi, polegające na uporczywym 
i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu
pracownika, wywołujące u niego zaniżoną
ocenę przydatności zawodowej, powodu-
jące lub mające na celu poniżenie lub
ośmieszenie pracownika, izolowanie go
lub wyeliminowanie z zespołu współpra-
cowników. Wymienione zachowania moż-

na określić ogólnym mianem terroru psy-
chicznego. Do uznania danego przypadku
za mobbing niezbędne jest ustalenie, że
pracownik był poddany nękaniu lub zastra-
szaniu przez odpowiednio długi czas. Oce-
na uporczywości i długotrwałości oddziały-
wania na pracownika ma charakter zindy-
widualizowany i powinna odnosić się do
konkretnego przypadku. Dodatkowo pra-
cownik musi wykazać, że doznał rozstroju
zdrowia, który pozostaje w związku przy-
czynowym z zaistniałym mobbingiem. To
na pracowniku spoczywa obowiązek przy-
toczenia faktów wskazujących na mobbing
i ciężar ich udowodnienia. Jak wynika 
z orzecznictwa sądów, istotnymi dowoda-
mi w tych postępowaniach nie będą
oświadczenia pracownika i zeznania wska-
zanych przez niego świadków, lecz orze-
czenia biegłych psychologów stwierdzają-
ce, czy wystąpiło zjawisko mobbingu, lub
psychiatrów i innych lekarzy oceniające
stopień rozstroju zdrowia wywołanego
mobbingiem. Obiektywna ocena wskaza-
nych zachowań możliwa jest tylko w opar-
ciu o wiedzę z zakresu psychologii i socjo-
logii, a ocena skutków zdrowotnych działa-
nia mobbingowego wymaga  wiedzy me-
dycznej, w tym psychiatrycznej.

Przepis art. 943 § 1 k.p. wyraźnie, ale 
w sposób ogólny określa obowiązek praco-
dawcy, wskazując, że jest on zobowiązany
przeciwdziałać mobbingowi. Jednocześnie
jednak nie wyznacza zakresu lub form tego
obowiązku.

W art. 943 k.p. ustawodawca wskazał trzy
uprawnienia mobbingowanego pracowni-
ka. Po pierwsze, możliwość dochodzenia
zadośćuczynienia pieniężnego od praco-

Liczba skarg z zakresu
mobbingu, dyskrymina-
cji, równego traktowa-
nia w zatrudnieniu i mo-
lestowania od lat oscylu-
je w granicach 3%.
Mimo niewielkiej skali
skargi te stwarzają 
inspektorom problem 
z uwagi na brak jedno-
znacznych przepisów 
i informacji wskazują-
cych zasady działania 
inspekcji pracy w tym
zakresie. 

Skargi z zakresu mobbingu

Prawne możliwości działania inspektora pracy

Grażyna Włodek
dawcy za utratę zdrowia spowodowaną
mobbingiem. Przedstawione zadośćuczy-
nienie nie zostało określone w Kodeksie
pracy, dlatego na podstawie art. 300 k.p.
zastosowanie znajdą tu odpowiednio prze-
pisy Kodeksu cywilnego (art. 445 oraz art.
444 k.c.). Po drugie, pracownik, który ucier-
piał wskutek mobbingu, może rozwiązać
umowę o pracę, wskazując mobbing jako
przyczynę rozwiązania stosunku pracy (co
wynika z art. 943 § 4 i § 5 k.p.). I po trzecie,
pracownikowi, który rozwiązał umowę 
o pracę z powodu mobbingu, przysługuje
prawo dochodzenia od pracodawcy od-
szkodowania w wysokości nie niższej niż
minimalne wynagrodzenie za pracę (art.
943 § 4 k.p.).

Wskazane uprawnienia mobbingowa-
nego pracownika wyznaczają granice od-
powiedzialności pracodawcy na gruncie
prawa pracy. Odpowiedzialności wyłącz-
nie odszkodowawczej, gdyż żaden z prze-
pisów Kodeksu pracy, Kodeksu karnego
lub Kodeksu wykroczeń nie wskazuje
mobbingu jako czynu zabronionego za-
grożonego karą.

W obliczu skargi

Kolejnym zagadnieniem wymagającym
rozstrzygnięcia jest procedura rozpatrywa-
nia skargi o mobbing. W tym zakresie po-
mocna będzie treść przepisów ustawy z 13
kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji
Pracy, a także zarządzenie nr 19/14 Głów-
nego Inspektora Pracy z dnia 7 sierpnia
2014 r. w sprawie organizacji przyjmowa-
nia, rozpatrywania i załatwiania skarg 
i wniosków oraz udzielania porad w jed-
nostkach organizacyjnych Państwowej In-
spekcji Pracy.  

Zgodnie z § 6 zarządzenia nr 19/14 wyni-
ki wstępnej analizy treści skargi stanowią
podstawę rozstrzygnięcia sposobu zała-
twienia sprawy. Załatwienie skargi może
nastąpić poprzez:

– udzielenie wyjaśnień osobie wnoszącej
skargę;

– uwzględnienie przedmiotu sprawy 
w ramach kontroli realizowanej zgodnie 
z harmonogramem działania PIP;

– zbadanie sprawy w trybie kontroli skar-
gowej;

– wskazanie organu właściwego do roz-
patrzenia sprawy.

Jeżeli skarżący wskazuje wyłącznie na za-
chowania znamionujące terror psychiczny
(czyli nękanie, zastraszanie, poniżenie lub
ośmieszenie pracownika, izolowanie go
lub wyeliminowanie z zespołu współpra-
cowników), inspektorowi pracy pozostaje
udzielenie odpowiedzi na skargę, w której
poinformuje, że organy inspekcji pracy nie
posiadają uprawnień do oceny zachowań
mobbingowych i ich skutków oraz do roz-
strzygania sporów z zakresu mobbingu,
gdyż do tego właściwy jest sąd pracy. Do-
datkowo powinien wyjaśnić definicję mob-
bingu, sposób dochodzenia roszczeń,
wskazać orzeczenia sądów w tym zakresie
oraz adresy organizacji, które zajmują się
pomocą osobom mobbingowanym. Nie-
zbędne jest też zwrócenie uwagi na ko-
nieczność gromadzenia dokumentacji (w
szczególności medycznej) wskazującej na
stosowanie wobec skarżącego działań
mobbingowych i wystąpienie rozstroju
zdrowia. 

Natomiast jeżeli skarżący podnosi rów-
nież inne zarzuty wobec pracodawcy, z któ-
rych wynika naruszenie prawa pracy z zakre-
su wynagrodzeń, urlopów czy czasu pracy
(np. nieprzyznanie premii regulaminowej

Mobbing oznacza działa-
nia lub zachowania doty-

czące pracownika lub skie-
rowane przeciwko pracow-

nikowi, polegające na 
uporczywym i długotrwa-
łym nękaniu lub zastrasza-
niu pracownika, wywołują-
ce u niego zaniżoną ocenę
przydatności zawodowej,

powodujące lub mające na
celu poniżenie lub ośmie-
szenie pracownika, izolo-
wanie go lub wyelimino-

wanie z zespołu współpra-
cowników.



1312 IP 3/2017IP 3/2017

pomimo spełnienia przesłanek wskazanych regulaminem
premiowania, nieudzielenie urlopu w terminie określonym
planem urlopowym, zlecanie godzin nadliczbowych powy-
żej limitów określonych przepisami), ocena tych zarzutów
wymaga przeprowadzenia czynności kontrolnych. W przy-
padku kontroli na podstawie skargi, która zawiera informa-
cje również o mobbingu, bardzo istotne jest uzyskanie zgo-
dy skarżącego na ujawnienie informacji, że kontrola prze-
prowadzona jest w wyniku skargi. Jak wynika z art. 44 ust. 
3 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, inspektorzy pracy
są obowiązani do nieujawniania informacji, że kontrola
przeprowadzana jest w następstwie skargi, chyba że zgła-
szający skargę wyrazi na to pisemną zgodę. W ten sposób
chroni się osobę skarżącą przed problemami ze strony pra-
codawcy. W przypadku gdy skarżący może być osobą mob-
bingowaną, należy mieć na uwadze, że każda kontrola skar-
gowa, niezależnie od jej zakresu oraz zatajenia informacji 
o skardze, prawdopodobnie spowoduje eskalację zacho-
wań mobbingowych.

Można też poinformować skarżącego, że wskazane zarzu-
ty (poza mobbingiem) zostaną uwzględnione w ramach
kontroli realizowanej zgodnie z harmonogramem działania
PIP. Takie kontrole obejmują szeroki zakres osób i nie zacho-
dzi obawa, że czynności kontrolne spowodują eskalację
działań mobbingowych. 

Należy więc pozostawić skarżącemu wybór, informując, że
w przypadku braku zgody na ujawnienie, iż kontrola prze-
prowadzana jest w następstwie skargi, jedyną drogą postę-
powania w zakresie wszystkich zarzutów pozostaje sąd pra-
cy. W przypadku skargi na mobbing takie działanie inspekto-
ra jest uzasadnione, co potwierdza treść § 8 ust. 2 zarządze-
nia nr 19/14. 

Jak wynika z przedstawionych, przewidzianych przepisami
możliwości działania inspektora pracy, w przypadku infor-
macji o mobbingu do głównych obowiązków rozpatrujące-
go skargę należy poinformowanie o braku możliwości zała-
twienia skargi w tym zakresie. Jednocześnie inspektor pracy
powinien wyczerpująco wskazać w odpowiedzi przepisy
oraz procedurę dochodzenia przez pracownika swoich rosz-
czeń przed właściwymi organami.

Dochodzenie roszczeń

Jak wynika z treści art. 242 k.p., pracownik może dochodzić
swoich roszczeń ze stosunku pracy na drodze sądowej.
Wcześniej może żądać wszczęcia postępowania przed komi-
sją pojednawczą działającą u pracodawcy. Taką komisją bę-
dzie również komisja powołana przez pracodawcę w ramach
coraz częściej stosowanej u pracodawców polityki antymob-
bingowej. Art. 243 k.p. wskazuje, że obie strony, czyli praco-
dawca i pracownik, powinny dążyć do polubownego zała-

twienia sporu ze stosunku pracy. W przypadku braku możli-
wości polubownego załatwienia sporu pracownikowi pozo-
staje w myśl art. 262 k.p. rozstrzygnięcie w drodze powódz-
twa sądowego.

Spór to sytuacja, w której jedna ze stron występuje z twier-
dzeniem, żądaniem, roszczeniem czy skargą kwestionowaną
przez drugą stronę. Taką sytuacją jest również twierdzenie
pracownika, że podlega działaniom mobbingowym ze stro-
ny pracodawcy lub współpracowników. 

W przypadku narażenia na mobbing, poza roszczeniami
wskazanymi w 943 § 3 i 4 k.p., pracownik może dochodzić
także roszczeń cywilnoprawnych, takich jak: 

– o ustalenie, że mobbing ma miejsce (art. 189 ustawy 
z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego), 

– o zaniechanie naruszania dóbr osobistych (art. 24 § 1 Ko-
deksu cywilnego),

– o zadośćuczynienie pieniężne za krzywdę doznaną
wskutek naruszenia dóbr osobistych lub zapłatę odpowied-
niej sumy na wskazany cel społeczny (art. 24 § 1 zdanie trze-
cie i art. 448 Kodeksu cywilnego), 

– o naprawienie szkody wyrządzonej naruszeniem dóbr
osobistych (art. 24 § 2 Kodeksu cywilnego i art. 415 i nast. Ko-
deksu cywilnego).

W przepisach Kodeksu karnego i Kodeksu wykroczeń nie
wskazano wprost mobbingu jako czynu zabronionego. Nie
oznacza to jednak braku odpowiedzialności karnej sprawcy
mobbingu w przypadku wypełnienia przez niego znamion
któregoś z czynów zabronionych przepisami ustaw karnych,
pod groźbą kary. W ramach przepisów Kodeksu karnego za-
stosowanie mogą znaleźć w takich przypadkach przepisy za-
równo dotyczące przestępstw przeciwko prawom osób wy-
konujących pracę zarobkową (art. 218 § 1a Kodeksu karne-
go), jak również innych przestępstw, m.in. przeciwko życiu 
i zdrowiu, wolności, czci i godności osobistej (art. 207, art.
190a § 1, art. 212 § 1 oraz art. 191 § 1 Kodeksu karnego).

Ocena, czy w danym wypadku wystąpił mobbing pracow-
nika i czy powstało roszczenie o wypłatę odszkodowania lub
zadośćuczynienia, należy do jurysdykcji sądów. W sprawach
tych nie jest możliwe wydawanie decyzji administracyjnych
przez inspektorów pracy, nie określono także sankcji w prze-
pisach o wykroczeniach przeciwko prawom pracowników.
Również wystąpienie pokontrolne nie znajduje zastosowa-
nia, gdyż wydawane może być wyłącznie w przypadku naru-
szenia przepisów, czyli ustalenia, że pracodawca naruszył
obowiązek przeciwdziałania mobbingowi. A bezsporne 
i wiążące ustalenie mobbingowania pracownika należy do
uprawnień sądu. 

st. inspektor pracy – gł. specjalista Grażyna Włodek
OIP Zielona Góra

W białostockim okręgu

Wyegzekwowane świadczenia
W styczniu br. starszy inspektor pracy Iwona Werdoni

z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku przeprowa-
dziła kontrolę przestrzegania czasu pracy i wypłaty pracowni-
kom wynagrodzeń oraz innych świadczeń wynikających ze
stosunku pracy. Stwierdziła, że pracodawca naliczył, ale nie
wypłacił należnych wynagrodzeń za pracę w grudniu 2016 r.
na łączną kwotę 101 054,80 zł. Nie wypłacił 18 pracownikom
naliczonego za grudzień wynagrodzenia za urlop wypoczyn-
kowy w łącznej kwocie 3 778,88 zł, a siedmiu pracownikom –
dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej na łączną
kwotę 721,60 zł. Z kolei 41 pracowników nie otrzymało ekwi-
walentu pieniężnego za pranie odzieży roboczej na łączną
kwotę 615,00 zł, również za ostatni miesiąc ub.r. 

Inspektor pracy wydała decyzje nakazowe mające na celu
spowodowanie wypłaty  naliczonych należności. Osoba od-
powiedzialna za naruszanie przepisów prawa pracy została
ukarana mandatem. Pracodawca 3 lutego br. poinformował
inspektora pracy o wykonaniu nakazu i wypłaceniu zale-
głych należności wynikających ze stosunku pracy na łączną
kwotę 106 170,28 zł. 

❖❖❖

Zaległości w wypłacie należności wynikających ze stosun-
ku pracy (wynagrodzeń za pracę oraz za czas niezdolności do
pracy z powodu choroby, ekwiwalentu pieniężnego za pra-
nie odzieży  roboczej) za okres od lutego 2016 r. do dnia kon-
troli, czyli do sierpnia, stwierdził starszy inspektor pracy –
główny specjalista Jacek Jankowski podczas kontroli w cen-
trum logistycznym w Białymstoku. Wydał nakaz płacowy na
łączną kwotę 189 948,00 zł.

Osoba odpowiedzialna za naruszanie przepisów prawa
pracy została ukarana mandatem w wysokości 1 100,00 zł. 
W listopadzie 2016 r. inspektor pracy przeprowadził w tym
zakładzie kontrolę sprawdzającą, podczas której stwierdził
wykonanie nakazu.

❖❖❖

Starszy inspektor pracy – specjalista Wiaczesław Kuźma
przeprowadził 4 kontrole w firmie budowlanej w Bielsku
Podlaskim w zakresie przestrzegania przepisów o wypłaca-
niu wynagrodzeń za pracę oraz innych świadczeń pienięż-
nych wynikających ze stosunku pracy. Po zakończeniu czyn-
ności kontrolnych inspektor pracy wydawał decyzje płacowe

nakazują-
ce praco-
dawcy wypła-
cenie należnych
świadczeń pra-
cowniczych. Praco-
dawca częściowo wy-
płacał zaległe świadcze-
nia, ostatecznie po kilku-
krotnym podjęciu czynności
egzekucyjnych, w styczniu
2017 r. dokonał wypłaty świad-
czeń pieniężnych wynikających 
z treści wydanych decyzji płacowych
na łączną kwotę 142 939,17 zł.

Inspektor pracy skierował do sądu
wniosek o ukaranie pracodawcy odpowie-
dzialnego za naruszanie przepisów prawa
pracy.

❖❖❖

Podczas kontroli w jednym z zakładów mięsnych 
w Białymstoku nadinspektor pracy Karol Łapiński stwier-
dził m.in. nienaliczenie i niewypłacenie uprawnionym pra-
cownikom wynagrodzenia wraz z dodatkiem za pracę w go-
dzinach nadliczbowych oraz dodatku za pracę w porze noc-
nej. Informacji o pracy w godzinach nadliczbowych oraz 
w porze nocnej nie wykazano w kartach ewidencji czasu pra-
cy, dane te inspektor uzyskał po analizie elektronicznych kart
ewidencji czasu pracy. Inspektor pracy skierował do praco-
dawcy wystąpienie zawierające wnioski o naliczenie i wypła-
cenie uprawnionym pracownikom wynagrodzenia wraz 
z dodatkiem za pracę w godzinach nadliczbowych oraz do-
datku za pracę w porze nocnej.

Realizując wnioski inspektora pracy, pracodawca naliczył 
i wypłacił 22 pracownikom zaległe świadczenia w łącznej
kwocie 220 199,74 zł. Osoba odpowiedzialna za popełnie-
nie wykroczeń przeciwko prawom pracownika ukarana zo-
stała mandatem.

główny specjalista Kazimierz Koper
OIP Białystok
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Narażenie zawodowe pracowników pod-
miotów leczniczych jest związane przede
wszystkim z ekspozycją na szkodliwe czyn-
niki biologiczne, które są czynnikami typo-
wymi dla środowiska pracy pracowników
medycznych i obejmują drobnoustroje ko-
mórkowe, pasożyty wewnętrzne, jednostki
bezkomórkowe zdolne do replikacji lub
przenoszenia materiału genetycznego,
mogące być przyczyną zakażenia, alergii
lub zatrucia. 

Personel podmiotów leczniczych jest
szczególnie narażony na niepożądany kon-
takt z czynnikami biologicznymi, w tym 
z czynnikami zaliczanymi do 2 i 3 grupy za-
grożenia, wymienionymi w wykazie znaj-
dującym się w rozporządzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w spra-
wie szkodliwych czynników biologicznych
dla zdrowia w środowisku pracy oraz
ochrony zdrowia pracowników zawodowo
narażonych na te czynniki (Dz.U. Nr 81, poz.
716 z późn. zm.).

W zależności od procedur medycznych 
i charakterystyki czynnika biologicznego
istnieje ryzyko zakażenia różnymi drogami,
w tym m.in. poprzez kontakt bezpośredni
(zranienie ostrym narzędziem medycznym,
kontakt z krwią, wydzielinami i wydalinami
podczas wykonywania procedur), drogą
powietrzną (powietrzno-kropelkową lub
powietrzno-pyłową) bądź drogą pokarmo-
wą (spożywanie posiłków i napoi w miej-
scach do tego nieprzeznaczonych).

Z epidemiologicznego punktu widzenia
istotne znaczenie w przypadku ekspozycji
pracowników ochrony zdrowia na czynniki
biologiczne mają czynniki przenoszone w
wyniku kontaktu z krwią lub innymi tkan-
kami pacjenta, na przykład wirusy zapale-

nia wątroby typu C (HCV) i B (HBV), a także
ludzki wirus upośledzenia odporności HIV
(należy przy tym zaznaczyć, że w przypad-
ku zakażeń WZW typu C oraz HIV nie istnie-
je skuteczna profilaktyka immunizacyjna).
Ekspozycja zawodowa na zakażenie tymi
wirusami następuje w trakcie wykonywa-
nia czynności służbowych, w tym podczas
zabiegów chirurgicznych, iniekcji, mycia,
dezynfekcji oraz sterylizacji materiałów
medycznych czy też usuwania odpadów
medycznych. Do zakażenia może dojść 
w wyniku: 

– naruszenia ciągłości skóry poprzez za-
kłucie, zadrapanie lub skaleczenie ostrym
narzędziem, które wcześniej uległo zanie-
czyszczeniu materiałem zakaźnym (czynni-
kiem materialnym związanym z ekspozycją
są m.in. igły do strzykawek, mandryny ka-
niul dożylnych, używane w trakcie zabie-
gów chirurgicznych narzędzia wielokrot-
nego użytku, które uprzednio naruszały
ciągłość tkanek, kontaktowały się z błona-
mi śluzowymi, skórą ze zmianami chorobo-
wymi, były zanieczyszczone lub podejrza-
ne o zanieczyszczenie krwią, tkankami, wy-
dzielinami itd.);

– kontaktu materiału zakaźnego z uszko-
dzoną skórą, śluzówką lub spojówkami (za-
chlapanie, zalanie materiałem zakaźnym);

– długotrwałego kontaktu nieuszkodzo-
nej skóry z materiałem zakaźnym.

Ochronny zakaz

Szczególną grupą pracowników narażo-
nych na czynniki biologiczne w podmio-
tach leczniczych są kobiety. Przepisy prawa
pracy przewidują wzmożoną ochronę pra-
cy kobiet, a jednym z ważnych jej elemen-

Cechą charakterystycz-
ną środowiska pracy 
w podmiotach systemu
ochrony zdrowia jest
występowanie licznych
oraz różnorodnych czyn-
ników zagrożenia. Prze-
pisy prawa pracy prze-
widują wzmożoną
ochronę pracy kobiet, 
a jednym z ważnych jej
elementów jest zakaz
zatrudniania kobiet przy
pracach uciążliwych,
niebezpiecznych lub
szkodliwych dla zdro-
wia, w tym przy pracach
w kontakcie ze szkodli-
wymi czynnikami biolo-
gicznymi.

Rafał Wójcicki
Szkodliwe czynniki biologiczne

Ochrona pracy kobiet 
w podmiotach leczniczych

tów jest zakaz zatrudniania kobiet przy
pracach uciążliwych, niebezpiecznych lub
szkodliwych dla zdrowia, mogących mieć
niekorzystny wpływ na ich zdrowie, prze-
bieg ciąży lub karmienie dziecka piersią – 
w tym przy pracach w kontakcie ze szkodli-
wymi czynnikami biologicznymi.

Zgodnie z dyspozycją art. 176 § 1 Kodek-
su pracy (w brzmieniu obowiązującym od
dnia 3 sierpnia 2016 r., nadanym ustawą 
z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy
– Kodeks pracy oraz niektórych innych
ustaw; Dz.U. z 2016 r., poz. 1053), kobiety 
w ciąży i kobiety karmiące dziecko piersią
nie mogą wykonywać prac uciążliwych,
niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdro-
wia, mogących mieć niekorzystny wpływ
na ich zdrowie, przebieg ciąży lub karmie-
nie dziecka piersią. Na zasadzie ust. 1 pkt 1
części VII „Prace w kontakcie ze szkodliwy-
mi czynnikami biologicznymi” załącznika
do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac
szczególnie uciążliwych lub szkodliwych
dla zdrowia kobiet (Dz.U. Nr 114, poz. 545 z
późn. zm.), pracami szczególnie uciążliwy-
mi lub szkodliwymi dla zdrowia są dla ko-
biet w ciąży lub karmiących piersią „prace
stwarzające ryzyko zakażenia: wirusem za-
palenia wątroby typu B, wirusem ospy
wietrznej i półpaśca, wirusem różyczki, wi-
rusem HIV, wirusem cytomegalii, pałeczką
listeriozy, toksoplazmozą”.

Ryzyko zakażenia

Trzeba zauważyć, że ustawodawca, two-
rząc ten przepis, posłużył się pojęciem „pra-
ce stwarzające ryzyko zakażenia”, przy
czym wskazane ryzyko będzie istniało, 
z definicji, zawsze przy pracach wykonywa-
nych w podmiotach leczniczych na stanowi-
skach, na których występują lub mogą wy-
stępować szkodliwe czynniki biologiczne
(istnieje wprawdzie możliwość znacznej re-
dukcji tego ryzyka z zastosowaniem dostęp-
nych środków prewencyjnych, jednak w
większości przypadków nie ma realnej moż-
liwości jego zupełnego wyeliminowania).

W większości udokumentowanych ocen
ryzyka zawodowego występującego przy

wykonywaniu prac na stanowiskach pracy
w podmiotach leczniczych pracodawcy
identyfikują i poddają wartościowaniu ry-
zyko związane z wymienionymi w powoła-
nym przepisie szkodliwymi czynnikami
biologicznymi, w tym wirusem zapalenia
wątroby typu B, wirusem ospy wietrznej 
i półpaśca, wirusem różyczki, wirusem HIV.
Przy czym w praktyce pracodawcy, pomi-
mo posiadania informacji o ciąży lub też
karmieniu piersią, często nie modyfikują
zakresu obowiązków pracownic i nadal do-
puszczają je do wykonywania prac w kon-
takcie ze szkodliwymi czynnikami biolo-
gicznymi. Tym samym naruszają art. 179 § 1
Kodeksu pracy, zgodnie z którym „praco-
dawca zatrudniający pracownicę w ciąży
lub karmiącą dziecko piersią przy pracy wy-
mienionej w przepisach wydanych na pod-
stawie art. 176 § 2, wzbronionej takiej pra-
cownicy bez względu na stopień narażenia
na czynniki szkodliwe dla zdrowia lub nie-
bezpieczne, jest obowiązany przenieść pra-
cownicę do innej pracy, a jeżeli jest to nie-
możliwe, zwolnić ją na czas niezbędny 
z obowiązku świadczenia pracy”.

W tej sytuacji inspektor pracy, ujawniając
fakt wykonywania przez kobietę w ciąży
lub karmiącą piersią prac stwarzających ry-
zyko zakażenia czynnikami biologicznymi
wymienionymi w ust. 1 pkt 1 części VII za-
łącznika do rozporządzenia w sprawie wy-
kazu prac szczególnie uciążliwych lub
szkodliwych dla zdrowia kobiet, zobligo-
wany jest – na podstawie art. 11 pkt 2 usta-
wy o Państwowej Inspekcji Pracy – do wy-
dania nakazu skierowania tych pracownic
do innych prac.

Poruszając tematykę wykonywania przez
kobiety prac wzbronionych, nie można po-
minąć zmiany przepisów prawa pracy 
w tym zakresie wprowadzonych rozporzą-
dzeniem Rady Ministrów z dnia 13 paź-
dziernika 2015 r. zmieniającym rozporzą-
dzenie w sprawie wykazu prac szczególnie
uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia
kobiet (Dz.U. z 2015 r. poz. 1737). Na mocy
wskazanego aktu normatywnego rozsze-
rzono katalog prac wzbronionych kobie-
tom w ciąży. I tak, między innymi, do części
VII „Prace w kontakcie ze szkodliwymi

W zależności od proce-
dur medycznych i charak-

terystyki czynnika biolo-
gicznego istnieje ryzyko

zakażenia różnymi droga-
mi, w tym m.in. poprzez

kontakt bezpośredni, dro-
gą powietrzną bądź 

pokarmową.
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czynnikami biologicznymi” załącznika do rozporządzenia
dodano ust. 2, wprowadzający dla kobiet w ciąży jako prace
wzbronione „prace w narażeniu na inne czynniki biologiczne
zakwalifikowane do grupy 2-4 zagrożenia, zgodnie z przepi-
sami wydanymi na podstawie art. 2221 § 3 Kodeksu pracy –
jeżeli wyniki oceny ryzyka zawodowego, z uwzględnieniem
działań terapeutycznych wymuszonych określonymi czynni-
kami biologicznymi, wskażą na zagrożenie zdrowia kobiety
w ciąży lub niekorzystny wpływ na przebieg ciąży”.

W ocenie autora, przepis ten zrodził po stronie pracodaw-
cy m.in. obowiązek ponowienia udokumentowanej oceny
ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu
prac na stanowiskach pracy w podmiotach leczniczych 
w kontakcie ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi (co
implikuje konieczność wydania przez inspektora pracy sto-
sownej decyzji nakazowej, w przypadku gdy pracodawca nie
dokona aktualizacji oceny ryzyka). Ocena taka winna
uwzględnić postanowienia dyrektywy Rady 92/85/EWG z
dnia 19 października 1992 r. w sprawie wprowadzenia środ-

ków służących wspieraniu poprawy w miejscu pracy bezpie-
czeń-stwa i zdrowia pracownic w ciąży, pracownic, które nie-
dawno rodziły, a także pracownic karmiących piersią (dzie-
siąta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dy-
rektywy 89/391/EWG), Dz.U. L 348 z 28.11.1992, s. 1, która zo-

stała zaimplementowana  do naszego systemu prawnego 
w drodze stosownych zmian Kodeksu pracy oraz rozporzą-
dzenia w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub
szkodliwych dla zdrowia kobiet. Zgodnie bowiem z art. 4 ust.
1 wskazanej dyrektywy „do wszelkich czynności, gdzie wy-
stępuje szczególne ryzyko narażenia na czynniki, procesy
lub warunki pracy, których otwarta lista podana jest w za-
łączniku I, pracodawca ocenia rodzaj, stopień i czas trwania
tego ryzyka w przedsiębiorstwie i/lub zakładzie w odniesie-
niu do pracowników w bezpośrednio lub poprzez działania
ochronne i zapobiegawcze, o których mowa w art. 7 dyrekty-
wy 89/391/EWG, w celu: – oceny wszelkich zagrożeń zdrowia 
i bezpieczeństwa oraz możliwego wpływu na ciążę lub kar-
mienie piersią pracownic, w rozumieniu art. 2, – podjęcia de-
cyzji co do środków, jakie należy podjąć”. W ustępie 2 części
A załącznika nr I do dyrektywy, w brzmieniu obowiązującym
od dnia 25 marca 2014 r., wskazano natomiast „Czynniki bio-
logiczne należące do grup ryzyka 2, 3 i 4 w rozumieniu art. 2
akapit drugi pkt 2, 3 i 4 dyrektywy 2000/54/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady (11), w zakresie, w jakim te czynniki lub
działania terapeutyczne wymuszone nimi stanowią ryzyko
dla kobiet w ciąży i nienarodzonych dzieci, o ile nie są zawar-
te w załączniku II”.

Wskazane zmiany przepisów mają zatem wpływ na obo-
wiązki pracodawców w zakresie oceny i dokumentacji ryzy-
ka zawodowego związanego z wykonywaną pracą, stosowa-
nia środków profilaktycznych zmniejszających to ryzyko, 
a także poinformowania pracowników o ryzyku zawodo-
wym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach
ochrony przed zagrożeniami.

Nadmienić należy, że ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. 
o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych
ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1053), która wdrożyła postanowie-
nia dyrektywy 2006/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady
równości szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn
w dziedzinie zatrudnienia i pracy (wersja przeredagowana),
Dz. Urz. UE L 204 z 26.07.2006, str. 23, wprowadziła nową de-
legację ustawową do wydania rozporządzenia określającego
wykaz prac wzbronionych kobietom w ciąży oraz kobietom
karmiącym piersią w miejsce obecnego rozporządzenia 
w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodli-
wych dla zdrowia kobiet. Nowe rozporządzenie powinno
wejść w życie najpóźniej w dniu 4 maja 2017 r., przy czym za-
kaz zatrudniania kobiet przy pracach uciążliwych, niebez-
piecznych i szkodliwych dla zdrowia nie będzie dotyczył
wszystkich pracownic, lecz jedynie tych będących w ciąży
lub karmiących dziecko piersią.

st. inspektor pracy – gł. specjalista Rafał Wójcicki
OIP Katowice

Pracodawcy, przedsiębiorcy z branży bu-
dowlanej, pracownicy służby bhp, przed-
stawiciele organizacji pracodawców, związ-
ków zawodowych i współdziałających z in-
spekcją pracy organów kontroli i nadzoru
nad warunkami pracy, a także studenci Wy-
działu Budownictwa Politechniki Poznań-
skiej uczestniczyli w konferencji „Warunki
bezpiecznej realizacji inwestycji budowla-
nej”, zorganizowanej przez Okręgowy In-
spektorat Pracy w Poznaniu 7 lutego br.
podczas Międzynarodowych Targów Bu-
downictwa BUDMA 2017. 

Rozpoczęcie konferencji poprzedziły wystąpienia okręgo-
wego inspektora pracy w Poznaniu Stanisławy Ziółkow-
skiej oraz Zbigniewa Janowskiego, wiceprzewodniczące-
go Rady Ochrony Pracy, przewodniczącego Związku Zawo-
dowego „Budowlani”. Uczestnikami konferencji byli także
członkowie działającej przy okręgowym inspektorze pracy
Wielkopolskiej Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownic-
twie, a wśród nich jej przewodniczący Stefan Nawrocki,
prowadzący konferencję. Tradycyjnie podczas konferencji
uhonorowani zostali laureaci organizowanego przez PIP
konkursu „Buduj bezpiecznie 2016”. Do konkursu zgłoszono
łącznie 13 budów, z których okręgowa komisja konkursowa
wyłoniła 4 laureatów. Niezwykle wyrównany, wysoki poziom
ocenianych budów sprawił, że przyznano dwa równorzędne
I miejsca: budowie zespołu jednostek skarbowych w Pozna-
niu, ul. Chłapowskiego/Dolna Wilda, realizowanej przez fir-
mę Hochtief Polska S.A. Oddział w Poznaniu oraz budowie
hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem socjalno-tech-
nicznym i budynkiem biurowym w Starczanowie, gm. Nekla,
której wykonawcą było Wielkopolskie Przedsiębiorstwo In-
żynierii Przemysłowej Sp. z o.o. Sp.K. w Poznaniu. II miejsce
zajęła budowa drogi ekspresowej S-11 Poznań – Kępno, któ-
rej wykonawcą była firma Mota-Engil S.A. z Krakowa. III miej-
sce zajęła firma Skanska S.A. Oddział w Poznaniu za remont 
i modernizację domu studenckiego „Hanka” w Poznaniu, ul.
Niepodległości 26. Ponadto komisja postanowiła przyznać 
4 wyróżnienia następującym firmom: ROBEXBUD Robert

Wesołowski z Kobylej Góry (za budowę budynku mieszkal-
nego wielorodzinnego w miejscowości Krążkowy), PBO No-
wak Sp. z o.o. z Leszna (za budowę budynku mieszkalnego
wielorodzinnego w Lesznie, ul. Rejtana), Eiffage Polska Bu-
downictwo S.A. w Warszawie Oddział Zachód w Poznaniu (za
budowę zespołu zabudowy mieszkalno-usługowo-handlo-
wej z parkingiem podziemnym zlokalizowanym w Poznaniu,
ul. Gajowa / Zwierzyniecka / Kraszewskiego / Sienkiewicza)
oraz PHU Nawrot Sp. z o.o. z Rozdrażewa (za budowę hali
sportowo-widowiskowej w Golinie). Panel merytoryczny
rozpoczęła Anna Sobocińska z działu BHP Volkswagen Po-
znań Sp. z o.o. która przedstawiła dobre praktyki inwestora
na budowie fabryki Volkswagena w Białężycach k. Wrześni. 
Z kolei procedury bezpieczeństwa stosowane przez wyko-
nawcę omówił Paweł Jóźwiak, kierownik budowy Hochtief
Polska S.A. Oddział w Poznaniu. Krzysztof Samson z Urzędu
Dozoru Technicznego przedstawił problematykę przeciw-
działania zagrożeniom przy użytkowaniu pomostów robo-
czych, natomiast st. inspektor – specjalista Mirosław Lesz-
czyński z OIP w Poznaniu zaprezentował studium wypadku
przy obsłudze pomostów roboczych. Problematykę przygo-

towania do pracy na budowie pracowników pochodzących 
z krajów spoza Unii Europejskiej przedstawiła mł. inspektor
pracy Ewa Groblewska z OIP w Poznaniu. Na zakończenie
konferencji zaprezentowano film instruktażowy na temat
bezpiecznej obsługi pomostów roboczych. 

główny specjalista Jacek Strzyżewski
OIP Poznań
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W pierwszej części opracowania, opubli-
kowanej w poprzednim numerze „Inspek-
tora Pracy”, wskazano, że rolnicy indywidu-
alni ze względu na specyfikę swojej pracy
zostali objęci ubezpieczeniem społecznym
uregulowanym w ustawie z dnia 20 grud-
nia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym
rolników2. Wypadek przy pracy rolniczej
wyodrębniono z pracowniczego wypadku
przy pracy, zdefiniowano i wraz z procedu-
rą powypadkową uregulowano w ramach
oddzielnego systemu rolniczego ubezpie-
czenia społecznego. Przeprowadzona 
w pierwszej części publikacji szczegółowa
analiza definicji wypadku przy pracy rolni-
czej potwierdziła potrzebę jej zmiany ze
względu na swoją nieprecyzyjność, odno-
szącą się głównie do przesłanki związku
zdarzenia z pracą rolniczą, gdyż użyte 
w niej pojęcie działalności rolniczej nie od-
zwierciedla szerokiego zakresu czynności
w rolnictwie. W definicji nie rozstrzygnięto
problemów mogących wynikać ze ścisłego
związku miejsca wykonywania pracy z go-
spodarstwem domowym. W tym zakresie
zaproponowano, aby rolników ubezpie-
czyć od wszystkich wypadków z wyłącze-
niem okoliczności bez wątpienia prywat-
nych. Za słuszne uznano włączenie do defi-
nicji wypadku przy pracy rolniczej drogi
rolnika do gospodarstwa rolnego i miejsca
wykonywania zwykłych czynności poza
gospodarstwem rolnym oraz drogi po-
wrotnej. Dla pokonywanej przez rolnika
drogi zaproponowano wprowadzenie do
definicji właściwych dla rolnictwa wymo-
gów prawnych. Do spostrzeżeń zawartych
w pierwszej części publikacji należy jeszcze
dodać, że definicję wypadku przy pracy rol-
niczej cechuje zbytnia obszerność. Niepo-

trzebnie zawarte są w niej wymogi w zakre-
sie miejsca powstania zdarzenia wypadko-
wego, gdyż obecnie decydującym elemen-
tem definicyjnym jest związek zdarzenia 
z pracą rolniczą. Warto też podnieść, że 
w definicji wypadku przy pracy rolniczej
nie ma określenia przesłanki uszczerbku na
zdrowiu w postaci urazu lub śmierci rolni-
ka; warto postulować jej włączenie wzorem
pracowniczego wypadku przy pracy. Wy-
magany w ustawie stały lub długotrwały
uszczerbek na zdrowiu rolnika co prawda
jest warunkiem koniecznym uzyskania jed-
norazowego odszkodowania z tytułu wy-
padku przy pracy rolniczej, ale ma on cha-
rakter kwalifikowany. Trzeba przy tym za-
uważyć, że podstawą naliczenia wskaźnika
wypadkowości w rolnictwie indywidual-
nym jest liczba wypadków zakończonych
wypłatą jednorazowych odszkodowań,
czyli ze stałym lub długotrwałym uszczerb-
kiem na zdrowiu. Pominięcie w danych sta-
tystycznych KRUS wypadków przy pracy
rolniczej ze zwykłym urazem rolnika zaniża
obraz wypadkowości oraz utrudnia ich po-
równywanie z ogółem pracujących.

W drugiej części publikacji, w celu ujęcia
w sposób całościowy problematyki wypad-
ków przy pracy rolniczej, zostaną zasygnali-
zowane zagadnienia dotyczące zakresu
podmiotowego rolniczego ubezpieczenia
wypadkowego, postępowania powypadko-
wego, świadczeń z tytułu wypadku przy pra-
cy rolniczej oraz prewencji wypadkowej.

Zakres podmiotowy
ubezpieczenia 

Na podstawie aktualnie obowiązujących
przepisów ustawy o ubezpieczeniu spo-

Praca w rolnictwie indy-
widualnym wiąże się 
z różnego rodzaju za-
grożeniami zawodowy-
mi oraz wysoką wypad-
kowością, w porównaniu
z ogółem pracujących1.
Dlatego niezwykle istot-
ne jest, aby system
ubezpieczenia społecz-
nego z tytułu wypadków
przy pracy rolniczej zo-
stał ukształtowany 
we właściwy sposób. 

Krytyczne uwagi

Unormowania wypadku przy pracy rolniczej
(cz. II)

Grażyna Ślawska
łecznym rolników ubezpieczeniu wypad-
kowemu obligatoryjnie podlega rolnik
wraz ze współpracującymi z nim na stałe
domownikami, jeżeli jest posiadaczem po-
wyżej 1 ha użytków rolnych; o ile ten rolnik
lub domownik nie podlega innemu ubez-
pieczeniu społecznemu lub nie ma ustalo-
nego prawa do emerytury lub renty albo
nie ma ustalonego prawa do świadczeń z
ubezpieczeń społecznych (art. 7 ust. 1 usta-
wy). Ustawa przewiduje, w przypadkach
oraz na warunkach w niej określonych,
możliwość dobrowolnego ubezpieczenia
wypadkowego dla innego rolnika lub do-
mownika, jeżeli działalność rolnicza stano-
wi stałe źródło jego utrzymania, a także dla
osoby, która – będąc rolnikiem – przezna-
czyła grunty prowadzonego gospodarstwa
rolnego do zalesienia (art. 7 ust. 2-4). Na
gruncie ustawy przez rolnika rozumie się
pełnoletnią osobę fizyczną, zamieszkującą
i prowadzącą na terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej, osobiście i na własny rachunek,
działalność rolniczą w pozostającym w jej
posiadaniu gospodarstwie rolnym, w tym
również w ramach grupy producentów rol-
nych, a także osobę, która przeznaczyła
grunty prowadzonego przez siebie gospo-
darstwa rolnego do zalesienia (art. 6 pkt 1).
Domownik oznacza osobę bliską rolnikowi,
która ukończyła 16 lat, pozostaje z rolni-
kiem we wspólnym gospodarstwie domo-
wym lub zamieszkuje na terenie jego go-
spodarstwa rolnego albo w bliskim są-
siedztwie, a także stale pracuje w tym go-
spodarstwie rolnym i nie jest związana z
rolnikiem stosunkiem pracy (art. 6 pkt 2).
Przepisy ustawy w zakresie ubezpieczenia
rolnika i świadczeń przysługujących rolni-
kowi stosuje się do małżonka rolnika, chy-
ba że nie pracuje w gospodarstwie rolnika
ani w gospodarstwie domowym bezpo-
średnio związanym z tym gospodarstwem
rolnym (art. 5). 

W świetle przedstawionych uregulowań
oraz mając na względzie wielopokolenio-
wy, rodzinny charakter polskich gospo-
darstw rolnych, należy stwierdzić, że zakres
podmiotowy ubezpieczenia wypadkowe-
go został określony zbyt wąsko, gdyż nie
obejmuje wszystkich rolników oraz najbliż-

szych rzeczywiście pracujących w gospo-
darstwie rolnym. Wyłączeni z obowiązko-
wego ubezpieczenia wypadkowego zostali
rolnicy dwuzawodowi podlegający ubez-
pieczeniu w ZUS. Pozbawieni prawa do
świadczeń powypadkowych zostali też
wszyscy pomagający w gospodarstwie rol-
nym nieubezpieczeni członkowie rodziny
rolnika, w tym dzieci i młodzież poniżej 16
lat. Wprawdzie wyłączonym rolnikom oraz
ich najbliższym zapewniono możliwość
dobrowolnego ubezpieczenia wypadko-
wego, ale nie dotyczy to osób w wieku po-
niżej 16 lat. Przyjęty w ustawie wąski zakres
podmiotowy ubezpieczenia wypadkowe-
go nie odpowiada specyfice polskiej wsi,
gdzie wielozawodowość członków rodzin
rolniczych jest powszechna3, a tradycja po-
mocy w gospodarstwie rolnym najbliż-
szych rolnika, w tym dzieci i młodzieży, głę-
boko zakorzeniona. Pomaganie w pracach
rolnych od najmłodszych lat jest tradycyj-
nym elementem wychowania przyszłych
pokoleń rolników. Obowiązkowe ubezpie-
czenie wypadkowe w rolnictwie dzieci 
i młodzieży w wieku poniżej 16 lat w wielu
krajach nie jest niczym nadzwyczajnym. Ta-
kie rozwiązania funkcjonują między innymi
w Niemczech i Francji, gdzie istnieje obo-
wiązek ubezpieczania dzieci pomagają-
cych w działalności rolniczej rodziców bez
względu na wiek, a we Włoszech obowią-
zek ten powstaje od ukończenia 12 lat4.
Doktryna zauważa, że o pełnej powszech-
ności można mówić jedynie wtedy, gdy
ubezpieczenie wypadkowe obejmuje swo-
im zakresem wszystkich członków danej
społeczności. Natomiast w świetle aktual-
nych przepisów istnieje szereg nieubezpie-
czonych osób pracujących w rolnictwie. Ta-
kiego rozwiązania próżno szukać w usta-
wodawstwie zagranicznym5. Swoistą lukę
w ochronie wypadkowej rolników dwuza-
wodowych podlegających ubezpieczeniu
w ZUS potwierdza judykatura, gdzie
stwierdzono, że: „wypadek rolnika przy pra-
cy w gospodarstwie rolnym osoby nie pod-
legającej rolniczemu ubezpieczeniu wy-
padkowemu nie jest wypadkiem przy pra-
cy rolniczej”6, a także, że: „nie jest wypad-
kiem przy prowadzeniu pozarolniczej 

Definicję wypadku przy
pracy rolniczej cechuje

zbytnia obszerność. Niepo-
trzebnie zawarte są w niej

wymogi w zakresie miejsca
powstania zdarzenia wy-

padkowego, gdyż obecnie
decydującym elementem
definicyjnym jest związek

zdarzenia z pracą rolniczą.



2322

wskutek wypadku przy pracy rolniczej, albo wskazanym 
w ustawie członkom rodziny ubezpieczonego, który zmarł
wskutek wypadku przy pracy rolniczej (art. 10 ust. 1, art. 13
ust. 2 i 3 ustawy). Prawo do jednorazowego odszkodowania
ustawowo wyłączono w razie spowodowania wypadku
umyślnie albo wskutek rażącego niedbalstwa, a także w sta-
nie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających,
substancji psychotropowych bądź innych środków o podob-
nym działaniu, gdy ubezpieczony w znacznym stopniu przy-
czynił się do wypadku (art. 10 ust. 2 ustawy). W razie przy-
puszczenia, że poszkodowany w chwili wypadku był w sta-
nie nietrzeźwym lub pod wpływem takich środków, na leka-
rza udzielającego pierwszej pomocy ustawa nakłada obo-
wiązek skierowania go na badania niezbędne do ustalenia
ich zawartości w organizmie. Poszkodowany musi poddać
się takim badaniom pod rygorem pozbawienia go prawa do
świadczenia z tytułu wypadku przy pracy rolniczej (art. 45
ust. 2 ustawy). Wyłączenia te nie odnoszą się do wypadków
przy pracy rolniczej, których skutkiem jest śmierć ubezpie-
czonego. W doktrynie słusznie podnosi się, że problem nie-
trzeźwości przy pracy na polskiej wsi jest poważny, a staty-
styki wypadkowe KRUS nie obrazują w pełni tego zjawiska.
Mając to na uwadze, proponuje się rozważenie zaostrzenia
sankcji za pracę w rolnictwie w stanie nietrzeźwości, ale

przede wszystkim widzi się potrzebę skutecznego wpływa-
nia na zmianę mentalności rolników. Dlatego proponuje się
zintensyfikowanie przez KRUS akcji prewencyjnych i uświa-
damiających rolników o niebezpieczeństwach, które mogą
wystąpić podczas pracy w stanie nietrzeźwości. Proponuje
się objęcie akcją uświadamiającą lekarzy udzielających
pierwszej pomocy oraz rozważenie możliwości doposażenia
placówek służby zdrowia w urządzenia do szybkiego i tanie-
go badania stanu trzeźwości11.

Poszkodowanemu  wskutek wypadku przy pracy rolniczej
rolnikowi oraz współpracującym z nim domownikom przysłu-
gują jeszcze inne świadczenia: zasiłek chorobowy, renta rolni-
cza z tytułu niezdolności do pracy, renta rolnicza szkoleniowa,
renta rodzinna (art. 9, art. 18 ustawy). Są to jednak świadczenia
powypadkowe przysługujące z innych ubezpieczeń w ramach
rolniczego ubezpieczenia społecznego, co ze względu na od-
mienny charakter ryzyka wypadkowego nie jest najlepszym
rozwiązaniem. Katalog świadczeń w KRUS z tytułu wypadku
przy pracy rolniczej jest węższy niż w ZUS z tytułu pracowni-
czego wypadku przy pracy. Natomiast ubezpieczenie wypad-
kowe powinno z zasady obejmować swym zakresem wszyst-
kie następstwa wypadku przy pracy rolniczej. Należy zatem
postulować wyodrębnienie oraz poszerzenie katalogu świad-
czeń z tytułu wypadku przy pracy rolniczej w ramach ubezpie-
czenia wypadkowego, który powinien znaleźć się w odrębnej
ustawie wypadkowej dla rolników12.

Prewencja wypadkowa

Na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolni-
ków działania prewencyjne w zakresie wypadków przy pracy
rolniczej prowadzi KRUS. Według ustawy polegają one
zwłaszcza na analizowaniu przyczyn wypadków, prowadze-
niu dobrowolnych, nieodpłatnych szkoleń i instruktażu dla
ubezpieczonych rolników oraz współpracujących z nimi do-
mowników w zakresie zasad ochrony życia i zdrowia w go-
spodarstwie rolnym oraz postępowania w razie wypadku
przy pracy rolniczej, a także upowszechnianie wiedzy o za-
grożeniach wypadkowych, znajomości zasad ochrony życia 
i zdrowia oraz zasad postępowania w razie wypadku. W ra-
mach działalności prewencyjnej KRUS ma również podejmo-
wać starania o właściwą produkcję i dystrybucję bezpiecz-
nych środków stosowanych w rolnictwie oraz sprzętu 
i odzieży ochronnej dla rolników (art. 63 ust. 1 ustawy). W
wykonaniu delegacji ustawowej prezes KRUS ustanowił „Za-
sady ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym”13. Za-
sady te są dla rolników oraz współpracujących z nimi do-
mowników jedynie niewiążącymi zaleceniami w zakresie
wyposażenia gospodarstwa, zabezpieczenia osób w nim
pracujących oraz sposobu wykonywania czynności w ra-
mach działalności rolniczej (art. 63 ust. 2 ustawy).

działalności gospodarczej uraz, któremu uległ wykonujący w
ramach tej działalności usługę na rzecz własnego gospodar-
stwa rolnego”7. W doktrynie szacuje się, że poza ubezpiecze-
niem wypadkowym jest ok. 600 tys. osób prowadzących go-
spodarstwa rolne. Osoby te pozbawione są ochrony wypad-
kowej, a ich zdarzenia wypadkowe pozostają poza statystyką
wypadkową KRUS. Uwzględniając to oraz rodzinny charakter
gospodarstw rolnych, postuluje się przygotowanie odrębnej
ustawy wypadkowej w rolnictwie, która obowiązkiem ubez-
pieczenia wypadkowego objęłaby wszystkich rolników wraz
z ich najbliższymi8.    

Postępowanie powypadkowe

Postępowanie w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn
wypadku przy pracy rolniczej prowadzi KRUS po otrzymaniu
zawiadomienia o zaistnieniu takiego zdarzenia. Obowiązek
zgłoszenia do KRUS spoczywa na poszkodowanym, rolniku,
domowniku lub innej osobie – bez zbędnej zwłoki, jednak
nie później niż w terminie sześciu miesięcy od dnia jego za-
istnienia. Niedopełnienie przez poszkodowanego lub rolni-
ka tego obowiązku jest oceniane przy ustalaniu okoliczności
i przyczyn wypadku oraz prawa do jednorazowego odszko-
dowania. Osoba upoważniona przez prezesa KRUS ma pra-
wo dokonać oględzin miejsca i przedmiotów związanych 
z wypadkiem oraz przeprowadzić dowody z zeznań poszko-
dowanego i świadków (art. 45 ustawy). Szczegółowe uregu-
lowania procedury powypadkowej określa rozporządzenie
Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2005 r. w spra-
wie sposobu i trybu zgłoszenia wypadku przy pracy rolniczej
oraz ustalania jego okoliczności i przyczyn9. Rozporządzenie
wymaga, aby niezwłocznie po przyjęciu zgłoszenia wypad-
ku KRUS ustalił, czy poszkodowany podlegał rolniczemu
ubezpieczeniu wypadkowemu w dniu zaistnienia wypadku
(§ 5 ust. 1 rozporządzenia). Jeśli poszkodowany podlegał ta-
kiemu ubezpieczeniu, uznaje się, że jest on osobą uprawnio-
ną do ubiegania się o jednorazowe odszkodowanie z tytułu
wypadku przy pracy rolniczej i niezwłocznie wszczyna się
postępowanie dowodowe w celu wyjaśnienia okoliczności 
i przyczyn wypadku, natomiast w przypadku niepodlegania
takiemu ubezpieczeniu nie wszczyna się takiego postępo-
wania (§ 5 ust. 2 i ust. 5 rozporządzenia). Szczegółowe wy-
tyczne dla osób upoważnionych do prowadzenia postępo-
wania powypadkowego zawiera zarządzenie nr 4 Prezesa
KRUS z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad przyjmowa-
nia zgłoszenia wypadku przy pracy rolniczej, ustalania jego
okoliczności i przyczyn oraz rozpatrywania wniosku o jedno-
razowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego
uszczerbku na zdrowiu albo śmierci wskutek wypadku przy
pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej10. Zarządze-
nie przewiduje, że postępowanie powypadkowe podlega

umorzeniu w przypadku, gdy w toku postępowania poszko-
dowany lub uprawniony członek rodziny ubiegający się 
o jednorazowe odszkodowanie złoży pisemne oświadczenie
o rezygnacji ze zgłoszenia wypadku (§ 1 ust. 9 zarządzenia).
Z przedstawionych uregulowań wynika, że postępowanie
powypadkowe prowadzone przez KRUS jest tylko na wnio-
sek w stosunku do osoby podlegającej rolniczemu ubezpie-
czeniu wypadkowemu w celu uzyskania jednorazowego od-
szkodowania z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku
na zdrowiu. Potwierdza to zawężenie zakresu podmiotowe-
go ubezpieczenia wypadkowego oraz zaniżenie obrazu wy-
padkowości w danych statystycznych KRUS w zakresie wy-
padków przy pracy rolniczej.

Świadczenia z tytułu wypadku 

Jedynym świadczeniem wypadkowym wypłacanym z rol-
niczego ubezpieczenia wypadkowego dla ubezpieczonego
poszkodowanego rolnika oraz współpracujących z nim do-
mowników jest jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałe-
go lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu albo śmierci
wskutek wypadku przy pracy rolniczej (art. 9 pkt 1 ustawy).
W myśl ustawy przysługuje ono ubezpieczonemu, który do-
znał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu

Fot. archiwum.



IP 3/201724

Pod
inspektorską

lupą

Niepełnosprawni 
z nadgodzinami

Biorąc pod uwagę przedstawione uregulowania prewencji
wypadkowej oraz swoistą lukę w zakresie podmiotowym rol-
niczego ubezpieczenia wypadkowego, należy zauważyć, że
działania prewencyjne KRUS nie obejmują wszystkich osób
rzeczywiście pracujących w rolnictwie indywidualnym. 
W prowadzonych na wniosek postępowaniach powypadko-
wych w celu uzyskania jednorazowego odszkodowania zale-
cenia prewencyjne nie są traktowane priorytetowo, a rolnicy
nie są zobligowani do ich zastosowania. Analiza działań pre-
wencyjnych KRUS wskazuje, iż mają one charakter promocji
bezpiecznej pracy, co oznacza zbyt wąski ich zakres. Prezes
KRUS ma jedynie prawo wydać zasady ochrony zdrowia i ży-
cia w gospodarstwie rolnym, których wykonania praktycznie
nie może egzekwować, gdyż rolnik nie ma obowiązku ich
stosowania. Przedstawiciele KRUS, za wyjątkiem postępowa-
nia wypadkowego, nie mają możliwości swobodnego wstę-
pu na teren gospodarstwa oraz bezpośredniego wpływania
na stan bezpieczeństwa w indywidualnym gospodarstwie
rolnym. Dodatkowo prowadzenie skutecznej prewencji wy-
padkowej utrudnia nieobjęcie rolników indywidualnych
prawnym systemem bhp, nadzorem nad warunkami pracy
oraz obligatoryjną, profilaktyczną ochroną zdrowia w związ-
ku z pracą w gospodarstwie rolnym14.

W celu usprawnienia prewencji wypadkowej oraz zmniej-
szenia w sposób radykalny liczby wypadków przy pracy rol-
niczej potrzebne są kompleksowe zmiany w rolniczym ubez-
pieczeniu wypadkowym oraz wprowadzenie prawnego sys-
temu ochrony pracy w gospodarstwach rolnych. Przede
wszystkim należy zróżnicować składkę wypadkową w zależ-
ności zwłaszcza od odbywania szkoleń oraz stopnia wdraża-
nia zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym15,
a także posiadania zdolności zdrowotnej do pracy w rolnic-
twie. Należy poszerzyć oraz usprawnić działania prewencji
wypadkowej KRUS, w tym zintensyfikować szkolenia, infor-
mację i upowszechnianie wiedzy o zagrożeniach wypadko-
wych. Warto wprowadzić wzorem ubezpieczenia wypadko-
wego ZUS możliwość dofinansowania działalności rolników
na rzecz poprawy bhp w gospodarstwie rolnym.

Uwagi końcowe

Przeprowadzone rozważania wykazały, że obecnie obo-
wiązująca regulacja wypadku przy pracy rolniczej nie za-
pewnia w wystarczający sposób ochrony osobom pracują-
cym w rolnictwie indywidualnym. Najlepszym rozwiązaniem
byłoby wprowadzenie odrębnej ustawy wypadkowej dla rol-
ników, która zapewniłaby objęcie ubezpieczeniem wypad-
kowym wszystkich rzeczywiście pracujących w gospodar-
stwie rolnym rolników wraz z ich najbliższymi, doprecyzowa-
nie definicji wypadku przy pracy rolniczej, poszerzenie
świadczeń wypadkowych oraz usprawnienie działalności

prewencyjnej. Takie rozwiązanie byłoby również zbieżne 
z potrzebą wprowadzenia specjalnego trybu ustalania rolni-
czej choroby zawodowej przeznaczonego dla rolników indy-
widualnych16. Podobnie jak w ubezpieczeniu wypadkowym
w ZUS, także w KRUS obowiązywałaby ustawa o ubezpiecze-
niu społecznym rolników z tytułu wypadków przy pracy rol-
niczej i rolniczych chorób zawodowych.

starszy inspektor pracy Grażyna Ślawska
OIP Łódź
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Pracodawca zatrudniał pracowników
z umiarkowanym stopniem niepełno-
sprawności w wymiarze powyżej 35 go-
dzin tygodniowo bez orzeczenia lekar-
skiego o możliwości takiej pracy. Czwo-
ro z nich w niektórych tygodniach paź-
dziernika 2016 roku pracowało aż po 42
godziny, przekroczony był więc wymiar
7 godzin na dobę. Jak ustalił inspektor
pracy, pracownicy pracowali na dwie
zmiany, od 6.00 do 13.00 i od 13.00 do
20.00, od poniedziałku do piątku oraz 
w soboty i niedziele; czasami do 8 go-
dzin dziennie. Nie podpisywali się na li-
stach obecności w soboty i niedziele;
podczas kontroli w sobotę inspektor
stwierdził, że na liście obecności nie ma
podpisów pracowników potwierdzają-
cych ich przybycie do pracy w tym dniu.

Pracodawca zatrudniał pracowników
więcej niż przeciętnie 5 dni w tygodniu
w przyjętym okresie rozliczeniowym.
Nie zapewniał zatrudnionym w niedzie-
lę innego dnia wolnego od pracy oraz
nie wypłacał wynagrodzenia za pracę 
w godzinach nadliczbowych wynikają-
cych z przekroczenia dobowej normy
czasu pracy. Dotyczyło to również do-
datkowego wynagrodzenia za pracę 
w niedzielę, za którą nie udzielono dnia
wolnego w okresie rozliczeniowym. Pra-
codawca nie potwierdzał też na piśmie
rodzaju zawartej umowy o pracę oraz jej
warunków przed dopuszczeniem pra-
cowników do pracy. Ten fakt potwierdzi-
ło 8 pracowników podczas pierwszego
dnia kontroli; w wyniku interwencji in-
spektora otrzymali te dokumenty. Po-
nadto inspektor pracy stwierdził, że pra-
codawca nie wypłacał pracownikom
ekwiwalentu pieniężnego za pranie
odzieży roboczej we własnym zakresie.

W związku z tym, że część osób wyko-
nywała pracę w odzieży i obuwiu, które
nie wykazywały cech odzieży i obuwia
roboczego – nosili typowo sportowe
koszulki i bluzy oraz buty – inspektor na-
kazał wydać odzież (spodnie, bluzę/far-
tuch) i obuwie robocze 11 pracowni-
kom obsługującym urządzenia i maszy-
ny do produkcji pieczywa i wykonują-
cym prace brudzące.

Pracodawca podczas kontroli okazał
inspektorowi karty ewidencyjne doty-
czące wypłaty 8 pracownikom ekwiwa-
lentu pieniężnego za używanie własnej
odzieży i obuwia oraz ich pranie i kon-
serwację. W kartach widniały kwoty za 
II półrocze 2015 r. i I półrocze 2016 r., 
a przy kwotach znajdowały się podpisy
pracowników, pracownicy stwierdzili
jednak, że nie są to ich podpisy.

W związku z tymi ustaleniami inspek-
tor pracy skierował do prokuratury za-
wiadomienie o podejrzeniu popełnie-
nia przestępstwa z art. 270 § 1 Kodeksu
karnego, polegającego na podrobieniu
podpisów pracowników na umowach 
o pracę i kartach ewidencji potwierdza-
jących wypłatę ekwiwalentu pieniężne-
go za używanie własnej odzieży oraz ich
pranie i konserwację, a także na  używa-
niu tych dokumentów z podrobionymi 
podpisami, jako autentycznych.

Kontrola wykazała ponadto nieprawi-
dłowości w zakresie bezpieczeństwa
pracy. W pomieszczeniu hali produkcyj-
nej znajdowały się dwie mieszałki do
ciasta, które w pokrywach osłon miały
otwory umożliwiające dodawanie
składników do ciasta podczas ruchu
maszyny. Przy jednej mieszałce był wy-
montowany jeden z czterech prętów
ochronnych, zabezpieczających przed
dostępem do strefy ruchu mieszadła,
druga maszyna miała wymontowane
wszystkie pręty ochronne. Inspektor
wstrzymał eksploatację obu maszyn. 
W pomieszczeniu hali produkcyjnej
przy dzielarce znajdowała się wywrotni-
ca dzieży, która miała uszkodzony wy-
łącznik krańcowy przy ramie zamykają-
cej dzieżę, zabezpieczający przed możli-
wością uruchomienia maszyny przy
otwartej ramie. Inspektor pracy wstrzy-
mał eksploatację również tej maszyny.

W związku ze stwierdzonymi wykro-
czeniami inspektor pracy zastosował
wobec osoby odpowiedzialnej, dyrek-
tora zakładu, karę grzywny w drodze
mandatu.

główny specjalista Jacek Żerański
OIP Olsztyn

Zatrudnianie osób niepeł-
nosprawnych wbrew prze-
pisom oraz poświadczenie
nieprawdy, poprzez sfałszo-
wanie podpisów pracowni-
ków na umowach o pracę 
i kartach potwierdzających
wypłatę ekwiwalentu pie-
niężnego za używanie wła-
snej odzieży, jej pranie 
i konserwację, stwierdził in-
spektor pracy podczas kon-
troli piekarni w Olsztynie.
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się, tracąc władzę i czucie w nogach. We-
zwany na miejsce lekarz zabrał go do szpi-
tala, ale ten nie przyznał się do wypadku w
lesie, tylko powiedział, że spadł z drabiny
na terenie gospodarstwa. 

Podczas przesłuchania nie potrafił wyja-
śnić, dlaczego tak powiedział. Dodał, że
rozmowy z lekarzem nie pamięta. W toku
postępowania ustalono, że do wypadku
doszło w lesie, w wyniku samoczynnego
osunięcia się zawieszonego drzewa, które
uderzyło gałęziami w głowę poszkodowa-
nego osłoniętą kaskiem ochronnym. Siła
uderzenia została jednak przeniesiona na
odcinek szyjny kręgosłupa, powodując
jego uszkodzenia. 

Poszkodowany zeznał, że chciał wykorzy-
stać przerwę w pracy i postanowił pójść do
samochodu, aby napić się wody. Gdy prze-
chodził w pobliżu zawieszonego drzewa, to
zsunęło się i najprawdopodobniej został
uderzony gałęziami w głowę, co spowodo-
wało chwilową utratę świadomości i duże
luki w pamięci.

Przyjmując go do szpitala, pobrano krew
w celu m.in. zbadania zawartości alkoholu i
badanie wykazało 0,9 promila alkoholu.
Drugi z pilarzy zaprzeczył jednak, aby kole-
ga w jego obecności podczas pracy spoży-
wał alkohol, co potwierdził pracodawca.
Sam poszkodowany zeznał, że jedyny alko-
hol, który spożył w dniu wypadku, to wypi-
ta u siostry wódka, która miała uśmierzyć
narastający ból głowy.

W wyniku wypadku poszkodowany do-
znał poważnego urazu odcinka szyjnego
kręgosłupa, co skutkowało porażeniem
czterokończynowym. Niestety taki stan
pracownika nadal się utrzymuje.

Jak ustalił inspektor pracy, obaj pilarze
używali wymaganej odzieży roboczej,
ochronnej i ochron osobistych. Pilarki były
technicznie sprawne.

Na podstawie przeprowadzonego postę-
powania inspektor ustalił następujące
przyczyny wypadku:

– wejście poszkodowanego w strefę za-
grożenia, pod zawieszone drzewo,

– naganne postępowanie drugiego pila-
rza z zawieszonym drzewem (brak obraca-

ka na stanowisku pracy, odcinanie wałka 
z odziomka zawieszonej sztuki), 

– zaskoczenie poszkodowanego niespo-
dziewanym zdarzeniem, czyli samoczyn-
nym upadkiem zawieszonego drzewa.

W wyniku kontroli inspektor skierował
do pracodawcy wniosek o zastosowanie
kary porządkowej wobec drwala, który 
w sposób niezgodny z przepisami bhp pró-
bował zrzucić zawieszoną sosnę.

Podcięty buk i silny wiatr

Rano w dniu wypadku właściciel firmy
usługowej ze swoim pracownikiem leśnym
(poszkodowany, wiek: 57 lat, zatrudniony
pięć dni wcześniej w ramach umowy zlece-
nia) rozpoczęli pracę na powierzchni trze-
bieży. Pogoda była dobra, chociaż ścinkę 
i obalanie drzew utrudniał wzmagający się,
silny wiatr. Pracodawca, posiadający
uprawnienia drwala-pilarza, prowadził jed-
noosobowo ścinkę i obalanie wyznaczo-
nych drzew, a następnie wyrabiał sorty-
menty, a poszkodowany obrzucał wałki,
przygotowując surowiec do zrywki poza
strefą zagrożenia. 

Podczas ścinki kolejnego drzewa, buka 
o wysokości około 20 m i średnicy w od-
ziomku ponad 50 cm, pilarz wykonał pod-
cięcie oraz część rzazu ścinającego, gdy na-
gle zabrakło mu paliwa w używanej pilarce
spalinowej. Przerwał pracę i oddalił się 
w kierunku miejsca tankowania (ok. 100
metrów od stanowiska ścinki). Jak stwier-
dził, przechodząc obok pomocnika, który
znajdował się około 30-40 metrów od ści-
nanego drzewa, uprzedził go, aby nie pod-
chodził w tamtym kierunku. 

Po zatankowaniu pilarki pilarz ruszył 
w stronę pozostawionego podciętego
drzewa i wtedy usłyszał trzask łamanego
drzewa, które uległo obaleniu pod wpły-
wem podmuchu wiatru. Gdy zbliżył się do
miejsca ścinki, zobaczył poszkodowanego
leżącego obok części odziomkowej obalo-
nego buka. 

Silny podmuch wiatru spowodował roze-
rwanie i złamanie podciętego drzewa, któ-
re w pierwszym momencie uniosło się,
przyjmując formę żurawia, a następnie

Wypadki te badał inspektor pracy, który
stwierdził, że poszkodowani nie zdawali so-
bie sprawy lub zlekceważyli zagrożenia wy-
nikające m.in. z usuwania zawieszenia oba-
lanych drzew, co przyczyniło się do zaist-
nienia części z tych zdarzeń. 

Zawieszona sosna

W dniu wypadku dwaj drwale-pilarze, 
w tym poszkodowany (wiek: 49 lat, zatrud-
niony w ZUL-u od pięciu lat w ramach umo-
wy o pracę, uprawnienia drwala-motorni-
czego posiadał od ponad 20 lat), od rana
prowadzili ścinkę drzew posuszowych przy
użyciu pilarek spalinowych oraz sukcesyw-
nie wyrzynkę i wyróbkę sortymentów 
z obalonych sztuk. Ścinkę prowadzili 
w bezpiecznej dla siebie odległości, zacho-
wując kontakt wzrokowy i słuchowy. 

Po około trzech godzinach zrobili sobie
przerwę na posiłek. Następnie jeden z pila-
rzy zaczął ścinkę kolejnego drzewa – sosny
o średnicy 29 cm w części odziomkowej.
Przed wykonaniem rzazu ścinającego
upewnił się, że jego kolega (późniejszy po-
szkodowany) znajduje się w bezpiecznej
odległości, poza strefą zagrożenia. Obalana
sosna była mocno wygięta od połowy wy-
sokości do wierzchołka, co spowodowało,
że podczas upadania drzewo odchyliło się
od zamierzonego kierunku obalania i zawi-
sło na rosnącym obok świerku.

Drwal postanowił zrzucić zawieszenie,
odmierzając i odcinając od odziomka za-

wieszonej sosny wałek długości 2,5 metra.
Była to czynność zabroniona i niebezpiecz-
na, która na dodatek nie przyniosła zamie-
rzonego efektu, ponieważ sosna nadal była
zawieszona na świerku. Wtedy pilarz zde-
cydował się pójść do samochodu po obra-
cak, aby zrzucić zawieszoną sztukę w spo-
sób prawidłowy. Uprzedził o tym kolegę,
który w tym czasie znajdował się około 15
metrów od niego.

Gdy wrócił z obracakiem zobaczył, że za-
wieszone drzewo samoistnie upadło, 
a obok części wierzchołkowej leży jego ko-
lega, drugi z pilarzy, który był przytomny,
ale nie potrafił wyjaśnić, co się stało. Na
jego głowie, twarzy i ciele nie było widać
żadnych obrażeń, a on sam twierdził, że nic
mu nie jest, tylko kręci mu się w głowie.

Drwal telefonicznie powiadomił o zda-
rzeniu pracodawcę, który przyjechał po 20
minutach. Obaj zaproponowali poszkodo-
wanemu odwiezienie do szpitala, ten jed-
nak kategorycznie odmówił, prosząc, aby
odwieziono go do siostry mieszkającej 
w pobliskiej miejscowości. Po przyjeździe
na miejsce stwierdził, że z nim jest wszyst-
ko w porządku, więc pracodawca z drugim
pracownikiem odjechali.

Następnego dnia pracodawca został po-
wiadomiony przez córkę poszkodowane-
go, że ten przebywa w szpitalu, gdzie prze-
szedł operację kręgosłupa. Jak ustalono,
poszkodowany, będąc u siostry, wypił
kawę, a następnie 150-200 mg wódki, po
czym wyszedł na podwórko i przewrócił

Jesienią 2016 roku na
terenie woj. warmińsko-
mazurskiego doszło do
czterech wypadków
przy pozyskiwaniu
drewna, w wyniku któ-
rych dwóch pracowni-
ków zginęło, a dwóch
kolejnych doznało cięż-
kich obrażeń ciała. 
Okoliczności tych zda-
rzeń pokazują, jak zło-
żone jest środowisko
pracy pracowników za-
kładów usług leśnych 
i jak wiele zagrożeń 
w nim występuje.

Zagrożenia wypadkowe

Wypadki 
przy pozyskiwaniu drewna

Adam Sieradzki 
Jacek Żerański

Silny podmuch wiatru
spowodował rozerwanie 

i złamanie podciętego
drzewa, które w pierw-

szym momencie uniosło
się, przyjmując formę żura-

wia, a następnie strzała
drzewa cofnęła się o około

2 metry od pniaka. Nie-
przewidziane ruchy pada-
jącego drzewa zaskoczyły

poszkodowanego, który 
z niewiadomego powodu

znalazł się w pobliżu 
podciętego buka. 
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strzała drzewa cofnęła się o około 2 metry
od pniaka. Nieprzewidziane ruchy padają-
cego drzewa zaskoczyły poszkodowane-
go, który z niewiadomego powodu znalazł
się w pobliżu podciętego buka. Został
uderzony częścią odziomkową padające-
go drzewa, doznając rozległych obrażeń,
głównie głowy. Pracownik zmarł na miej-
scu w wyniku licznych złamań kości czaszki
i obrażeń wewnętrznych; miał także zła-
maną prawą nogę.

Według oświadczenia pracodawcy, obaj
z poszkodowanym stosowali wymagane
ochrony osobiste, które okazano do kon-
troli. Inspektor stwierdził, że kask ochronny
poszkodowanego nie posiadał aktualnego
atestu (rok produkcji 1998). Używana przez
pracodawcę pilarka była sprawna technicz-
nie, a stosowana technika ścinki do mo-
mentu jej przerwania – poprawna. Brak
było także przesłanek wskazujących na
wpływ alkoholu na postępowanie i zacho-
wanie pracodawcy oraz poszkodowanego. 

W opinii inspektora pracodawca (pilarz
dokonujący ścinki drzewa), przerywając
operację ścinki i obalania drzewa i odcho-
dząc od podciętego drzewa, nie oznakował
go w widoczny sposób i nie poinformował
skutecznie pomocnika o miejscu i rodzaju
powstałego zagrożenia. Poszkodowany,

obrzucając wałki na obszarze trzebieży,
mógł nie zauważyć wykonanego podcięcia
na pniu buka i wejść w strefę zagrożenia
wokół podciętego drzewa.

Poszkodowany został poddany szkoleniu
wstępnemu z zakresu bhp. Był także wypo-
sażony w odzież roboczą i sprzęt ochrony
osobistej, nie posiadał tylko orzeczenia le-
karskiego dopuszczającego do pracy na
stanowisku pracownika leśnego. Zakłado-
wy zespół powypadkowy uznał zdarzenie
za wypadek przy pracy.

Na podstawie przeprowadzonego postę-
powania powypadkowego inspektor pracy
ustalił następujące przyczyny zdarzenia:

– podjęcie przez pilarza, pracodawcę,
ścinki i obalania drzew w niekorzystnych
warunkach atmosferycznych (wzmagający
się, porywisty wiatr),

- nieskuteczne poinformowanie poszko-
dowanego o miejscu i rodzaju powstałego
zagrożenia (pozostawienie nieoznaczone-
go podciętego buka),

– wejście poszkodowanego w strefę za-
grożenia wokół podciętego buka,

– zaskoczenie poszkodowanego niespo-
dziewanym zdarzeniem: rozdarciem oraz
upadkiem pnia drzewa. 

W związku z niewłaściwym zabezpiecze-
niem miejsca ścinki oraz zawarciem z po-
szkodowanym umowy zlecenia w warun-
kach, w których powinna być zawarta umo-
wa o pracę, inspektor pracy ukarał praco-
dawcę grzywną.

Niewłaściwa ścieżka oddalania

W dniu zdarzenia przy ścince pracował
pracodawca, właściciel zakładu usług le-
śnych, ze swoimi dwoma pracownikami, 
w tym poszkodowanym (wiek: 24 lata, staż
pracy w zakładzie: ponad 3,5 roku, zatrud-
niony na podstawie umowy o pracę na sta-
nowisku pracownika leśnego). Pogoda
była dobra, nie wiało. Prowadzono ścinkę
dwuosobową, gdzie pilarz ścinał drzewa
przy użyciu pilarki spalinowej, a pomocnik
obalał je, pracując klinami i młotem. Na
drugim końcu tej samej powierzchni zrę-
bowej pracował pracodawca, który też miał
uprawnienia drwala-pilarza.

Po kilku godzinach pracy wystąpiły pro-
blemy podczas ścinki kolejnego drzewa –
buka o średnicy ok. 50 cm, rozwidlonego
na wysokości ok. 10 metrów. Po założeniu
rzazu podcinającego i ścinającego drzewo
nie chciało się obalić, pomimo wbicia
trzech metalowych klinów. Powodem było
zaczepienie lewym odgałęzieniem o drze-
wo stojące obok, w odległości ok. 5 metrów
od odziomka drzewa obalanego.

W celu obalenia drzewa pilarz przeciął
zawiasę z lewej strony, aby spowodować
obrót i zrzucenie zawieszenia. Gdy tylko
ścinany buk ruszył, obaj pracownicy, pilarz
i poszkodowany, zaczęli uciekać – pilarz po
skosie w prawo po przygotowanej wcze-
śniej ścieżce oddalania, a pomocnik odda-
lał się do tyłu po linii będącej przedłuże-
niem obalanego drzewa, w przeciwnym
kierunku. Podczas upadku obalanego buka
lewy konar rozwidlenia odłamał się od pnia
i cofnął, padając wierzchołkiem do tyłu 
w kierunku uciekającego pomocnika; do-
sięgnął go i przygniótł.

Poszkodowany leżał na lewym boku, był
przytomny, krwawił z nosa. Wezwano ka-
retkę. Lekarze stwierdzili uraz wielonarzą-
dowy, w tym złamania kości czaszki, oboj-
czyka, łopatki, trzonu mostka, sześciu że-
ber, kości miednicy, kości łonowo-kulszo-
wej i ramiennej. Skutkiem tych obrażeń był
niedowład lewej strony ciała. Poszkodowa-
ny jest w trakcie rehabilitacji. 

Jak ustalił inspektor pracy, obaj pracow-
nicy mieli na sobie wymagane środki
ochrony indywidualnej. Poszkodowany zo-
stał przeszkolony w zakresie przepisów
bhp, posiadał także orzeczenie lekarskie 
o braku przeciwwskazań do pracy. Z kolei
pilarz pracujący z poszkodowanym legity-

mował się zaświadczeniem z ukończenia
zaledwie 16-godzinnego kursu obsługi pi-
larek, który nie spełniał wymogów kursu
kwalifikacyjnego drwala-pilarza do ścinki 
i obalania drzew z użyciem pilarki spalino-
wej. Po wypadku został przez pracodawcę
skierowany na kurs kwalifikacyjny w celu
zdobycia tych uprawnień. 

W opinii inspektora pracy przyczyny wy-
padku były następujące:

– zaskoczenie poszkodowanego niespo-
dziewanym zdarzeniem: pęknięciem kona-
ra bukowego i jego upadkiem w kierunku
stanowiska pilarza,

– brak przygotowanej, oczyszczonej dru-
giej ścieżki oddalania, w lewo od stanowi-
ska ścinki.

W wyniku kontroli inspektor skierował
do pracodawcy m.in. wniosek o sprawo-
wanie skutecznego nadzoru nad stanem

W opinii inspektora pracy
przyczyną wypadku było
zaskoczenie poszkodowa-
nego niespodziewanym
zdarzeniem: pęknięciem
konara bukowego i jego
upadkiem w kierunku sta-
nowiska pilarza oraz brak
przygotowanej, oczyszczo-
nej drugiej ścieżki oddala-
nia od stanowiska ścinki.

W związku z niewłaści-
wym zabezpieczeniem

miejsca ścinki oraz zawar-
ciem z poszkodowanym

umowy zlecenia w warun-
kach, w których powinna

być zawarta umowa o pra-
cę, inspektor pracy ukarał

pracodawcę grzywną.



Na koniec zmiany roboczej, po zakończe-
niu prac z użyciem maszyny PET Bottle Re-
cycling System, przeznaczonej do rozdrab-
niania bal składających się ze spakowanych
butelek plastikowych, dwóch pracowników
rozpoczęło czyszczenie stanowiska pracy 
w celu przekazania rejonu kolejnej zmianie
roboczej. Podczas wykonywania prac pole-
gających na usunięciu drutów z wałów roz-
drabniających wewnątrz maszyny doszło do
nagłego obrotu wałów. Pracownik znajdują-
cy się we wnętrzu maszyny stracił równowa-
gę i został pochwycony przez obracające się
noże wałów rozdrabniających. W następ-
stwie wciągnięcia pomiędzy jeden z wałów
a stałą konstrukcję oddzielającą obracające
się elementy maszyny pracownik poniósł
gwałtowną śmierć.

Częściowa automatyzacja 

Jak ustalił inspektor pracy, poszkodowa-
ny został dopuszczony do wykonywania
prac bez prawidłowo przeprowadzonego
szkolenia wstępnego w zakresie bhp oraz
bez aktualnego zaświadczenia lekarskiego
stwierdzającego brak przeciwwskazań do
pracy. Nie został również zapoznany z wy-
nikami oceny ryzyka zawodowego. 

Maszyna, w której doszło do wypadku,
stanowi pierwszy etap w dużym stopniu
zautomatyzowanego procesu technolo-
gicznego związanego z przetwórstwem
butelek PET. Do jej wnętrza za pomocą sa-
mojezdnych widłowych wózków podno-
śnikowych wstawiane są tzw. bale, składa-
jące się ze sprasowanych w sześcienną
paczkę butelek plastikowych owiązanych
drutem. Po ustawieniu wsadu na maszynie
pracownicy rozcinają druty spinające bu-

telki i wyciągają je przez szczeliny znajdują-
ce się w ścianach bocznych. Nie zawsze
udaje się wyciągnąć wszystkie rozcięte dru-
ty i wtedy zostają one razem z butelkami
zepchnięte do leja rozdrabniającego za po-
mocą stalowego tłoczyska. 

We wnętrzu maszyny dwa wały z nożami
rozdrabniają (rozrywają) sprasowane bu-
telki, które następnie spadają na taśmę
przenośnika znajdującego się pod maszy-
ną i są kierowane na kolejne stanowiska
pracy. Druty, które nie zostały wcześniej
wyciągnięte, zatrzymują się na wałach roz-
drabniających, utrudniając pracę maszyny. 

Pracodawca zobowiązał pracowników do
usuwania drutów z wnętrza maszyny na ko-
niec zmiany roboczej. Wykonanie tego pole-
cenia wiązało się z koniecznością wejścia do
wnętrza maszyny. Pracownikom nie wyda-
no żadnej instrukcji bezpieczeństwa pracy
przy czyszczeniu wnętrza urządzenia. Na
korpusie maszyny znajdowała się jednostro-
nicowa instrukcja jej obsługi, która nie za-
wierała informacji dotyczących sposobu
czyszczenia wnętrza. Podczas przesłuchań
świadków wypadku inspektor pracy ustalił,
że w związku z brakiem wydanych przez
pracodawcę procedur w zakresie bezpiecz-
nego przeprowadzenia czyszczenia wnętrza
maszyny pracownicy sami opracowywali
metody wykonania tych prac.

Niebezpieczne modyfikacje 

Podczas oględzin miejsca wypadku, prze-
prowadzanych w obecności prokuratora 
i funkcjonariuszy policji, inspektor pracy
zwrócił uwagę na stan techniczny maszyny.
Została ona wyposażona w dwa pulpity ste-
rownicze. Główny znajdował się na posadz-
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W przetwórni zużytych
butelek PET, ulokowanej

w dawnym magazynie
głównym Stoczni Gdy-

nia S.A., doszło do
śmiertelnego wypadku

przy pracy. Uległ mu
mężczyzna, który był

drugi dzień w pracy.

Wypadki

Śmierć przy czyszczeniu maszyny

Dariusz Dąbrowski
psychofizycznym osób zatrudnionych przy
pozyskiwaniu drewna i niedopuszczanie
do pracy osób znajdujących się pod wpły-
wem alkoholu. W toku dochodzenia okaza-
ło się bowiem, że w trakcie pracy piwo spo-
żywali zarówno pilarz, jak i poszkodowany,
choć w krwi tego ostatniego nie stwierdzo-
no w szpitalu obecności alkoholu.

Brak doświadczenia w pracy

Na pozycji trzebieżowej w lesie koło Olsz-
tyna ścinkę drzew prowadziło trzech drwa-
li-pilarzy (jeden Polak i dwóch obywateli
Ukrainy, w tym poszkodowany – wiek: 38
lat, zatrudniony w ZUL-u prawie trzy mie-
siące wcześniej w ramach umowy o pracę).
Do wypadku doszło po około godzinie pra-
cy. Polak i jeden z Ukraińców okrzesywali
wcześniej ścięte i obalone drzewa, wyra-
biając sortymenty, a drugi z obcokrajow-
ców, poszkodowany, w odległości ponad
40 metrów od nich przystąpił do ścinki so-
sny o średnicy pnia 50 cm w odziomku.

Żaden z pozostałych pilarzy nie widział
momentu ścinki, dopiero na odgłos pada-
jącego drzewa jeden z nich spojrzał w tam-
tą stronę i zobaczył, jak przewracająca się
sosna uderza poszkodowanego. Obaj pod-
biegli do miejsca ścinki i poszkodowanego,
który leżał obok odziomka sosny i nie ru-
szał się. Obok znajdowała się upuszczona
pilarka i połamany kask. 

Pracownicy powia-
domili o zdarzeniu pra-
codawcę, który za-
dzwonił do leśniczego
przebywającego w po-
bliżu. Ten po przybyciu
przystąpił do udziela-
nia pierwszej pomocy
poszkodowanemu oraz
wezwał pogotowie. Le-
karz pogotowia stwier-
dził zgon poszkodowa-
nego, który doznał licz-
nych złamań kości
czaszki i żeber po pra-
wej stronie klatki pier-
siowej.  

Podczas oględzin miejsca zdarzenia in-
spektor pracy ustalił, że obalane drzewo
trafiło na posuszową brzozę stojącą na kie-
runku obalania, odłamało od jej wierzchoł-
ka dwa wałki, a następnie zsuwało się po le-
wej stronie pnia brzozy. Ponieważ rzeczy-
wisty kierunek obalania sosny odbiegał od
założonego przez pilarza o około 30 stopni,
w pniu sosny wystąpiły silne naprężenia,
wywołane z jednej strony przez zawiasę
trzymającą niedopił, uformowaną wręcz
książkowo przez pilarza, z drugiej strony
przez pień brzozy, wymuszający zmianę
kierunku obalania i wygięcie strzały sosny.
W chwili zerwania zawiasy naprężenia te
spowodowały dynamiczne przeniesienie
części odziomkowej sosny o około 3 metry
w lewą stronę, gdzie stał pilarz. Poszkodo-
wany został uderzony odziomkiem obala-
nej sosny w prawą stronę głowy i klatki
piersiowej, co spowodowało jego zgon.

Inspektor ustalił, że powierzchnia trze-
bieży była wyznaczona i oznakowana pra-
widłowo. Poszkodowany posiadał wyma-
gane dodatkowe uprawnienia kwalifikacyj-
ne (na początku września 2016 r. ukończył
w Polsce kurs drwala-pilarza), aktualne
orzeczenie lekarskie, przeszkolenie z zakre-
su bhp, był też wyposażony w odzież robo-
czą i ochrony osobiste, zgodnie z wymoga-
mi stanowiska pracy pilarza. Używana pi-
larka spalinowa była sprawna technicznie,
a zastosowana przez pilarza technika ścinki
więcej niż poprawna.

Na podstawie przeprowadzonego postę-
powania, w tym oględzin miejsca zdarze-
nia i analizy dokumentacji, inspektor pracy
ustalił następujące przyczyny wypadku: 

– małe doświadczenie poszkodowanego
przy pracach z zakresu pozyskania surowca
drzewnego: pilarz nie przewidział zacho-
wania się ścinanej sosny po trafieniu na po-
susz, brzozę rosnącą na kierunku obalania; 

– zaskoczenie niespodziewanym zdarze-
niem: odbiciem naprężonego odziomka.

st. inspektor pracy – specjalista Adam
Sieradzki

główny specjalista Jacek Żerański
OIP Olsztyn

Rzeczywisty kierunek
obalania sosny odbiegał 
od założonego przez pila-
rza o około 30 stopni, 
w pniu sosny wystąpiły 
silne naprężenia, wywoła-
ne z jednej strony przez
zawiasę trzymającą niedo-
pił, uformowaną wręcz
książkowo przez pilarza, 
z drugiej strony przez pień
brzozy, wymuszający zmia-
nę kierunku obalania 
i wygięcie strzały sosny. 
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ce. Nad nim, na górnym pomoście roboczym, znajdował się
drugi pulpit sterowniczy, który posiadał zduplikowane ele-
menty sterownicze z głównego pulpitu. Z obu poziomów
można było sterować maszyną niezależnie.

Do wnętrza maszyny, gdzie wsad był rozdrabniany, prowa-
dziły dwuskrzydłowe drzwi stalowe, które miały fabryczne za-
suwy z miejscem na założenie kłódek. Takie drzwi znajdowały
się po obu stronach urządzenia. W dniu wypadku żadne z nich
nie posiadały skutecznego zamknięcia w miejscu przewidzia-
nym przez producenta. 

Producent nie przewidział innego zabezpieczenia drzwi,
ponieważ z założenia miały być one stale zamknięte. W wyni-
ku decyzji pracodawcy przy drzwiach po obu stronach maszy-
ny zamontowano wyłączniki krańcowe, których zadaniem
było odcięcie zasilania w przypadku ich otwarcia. Zastosowa-
ne rozwiązanie nie spełniało jednak swojej funkcji, ponieważ
pracodawca zamontował wyłączniki krańcowe tylko przy jed-
nym ze skrzydeł drzwi, a ich konstrukcja umożliwiała niezależ-
ne od siebie otwieranie lewego i prawego skrzydła. Możliwe
było zatem otwarcie tylko skrzydła drzwi, przy którym nie było
zamontowanego wyłącznika krańcowego. 

Po zewnętrznej stronie skrzydła drzwi, na których znajdo-
wał się wyłącznik krańcowy, zamontowano zwisający bez-
władnie krótki płaskownik zabezpieczający przed samoczyn-
nym otwarciem i załączeniem „krańcówki”. Drugie skrzydło

drzwi (bez wyłącznika krańcowego) nie posiadało już takiego
zabezpieczenia, co powodowało możliwość pozostawania go
stale otwartego.

Kolejną modyfikacją dokonaną przez pracodawcę było za-
montowanie na górnym pulpicie sterowniczym dokręcanego
za pomocą śrubunku płaskownika, co umożliwiało ustawienie
w pozycji na stałe włączonej dwóch przycisków odpowiadają-
cych za ciągłą pracę wałów rozdrabniających wewnątrz ma-
szyny. Sytuacja ta doprowadziła do wyeliminowania operato-
ra, którego zadaniem było wpływanie na czas obrotu wałów
rozdrabniających. 

Następnym krokiem pracodawcy w celu
„ulepszenia” obsługi maszyny było zamontowa-
nie fotokomórek w przestrzeni między dolną
krawędzią wałów rozdrabniających a przenośni-
kiem taśmowym. Zabieg ten miał zautomatyzo-
wać pracę urządzenia i zapobiegać nawarstwia-
niu się rozdrobnionych butelek na taśmie z po-
wodu ograniczonych możliwości odbioru mate-
riału na kolejnym stanowisku pracy.

Fotokomórki zostały ustawione na końcach
przenośnika taśmowego i sterowały pracą wa-
łów rozdrabniających automatycznie. W mo-
mencie nagromadzenia zbyt dużej ilości bute-
lek na taśmie łączność pomiędzy fotokomórka-
mi zostawała zerwana, co powodowało wyłą-
czenie obrotu wałów rozdrabniających i przery-
wało podawanie surowca. Po podaniu za pomo-
cą przenośnika taśmowego materiału na na-
stępne stanowiska ciągu technologicznego fo-
tokomórki ponownie nawiązywały łączność. 
W tym momencie następowało samoczynne
uruchomienie silników napędzających obydwa
wały rozdrabniające i podanie kolejnej partii su-
rowca do przetworzenia. 

W celu doprowadzenia do takiego sposobu
działania maszyny pracodawca dokonał znacznej ingerencji
w instalację elektryczną urządzenia, wyłączając niektóre ob-
wody elektryczne i dokonując obejść instalacji sterującej za-
trzymaniem ruchu maszyny. Zmiany te nie zostały w żaden
sposób naniesione w dokumentacji techniczno-ruchowej
wydanej przez producenta i nie zostały uzgodnione z produ-
centem maszyny.

Błędy w organizacji pracy

Na podstawie okazanych dokumentów oraz przesłuchań
świadków wypadku inspektor pracy ustalił, że mistrz produk-
cji zamiast udzielić nowemu pracownikowi instruktażu stano-
wiskowego, przyprowadził go na stanowisko pracy i polecił
przyuczenie do obsługi niebezpiecznej maszyny innemu pra-

cownikowi. Osoba, której polecono naukę nowego pracowni-
ka, sama pracowała od dwóch tygodni w przedsiębiorstwie i
nie miała przygotowania w zakresie prowadzenia instruktażu
stanowiskowego w dziedzinie bhp. 

Przez pierwszy dzień pracy mistrz produkcji pozostawił
dwóch pracowników samych przy obsłudze maszyny, przy-
chodząc co jakiś czas i pytając, jak przebiega nauka pracy. Pra-
cownik, który miał uczyć nowego kolegę, sam nie miał wystar-
czającej wiedzy w zakresie aktualnego wyposażenia maszyny
oraz zasad działania „ulepszeń” wprowadzonych przez praco-
dawcę. Na stanowisku pracy nie było dokumentacji technicz-
no-ruchowej urządzenia, z którą zgodnie z zaleceniami produ-
centa należało zapoznać pracowników przed dopuszczeniem
do samodzielnej eksploatacji. Dokumentację DTR pracodaw-
ca posiadał wyłącznie w wersji anglojęzycznej i znajdowała się
ona w pomieszczeniu dyrektora technicznego.

Na konstrukcji maszyny oraz na fabrycznym pulpicie ste-
rowniczym znajdowały się piktogramy z anglojęzycznymi na-
pisami, niezrozumiałymi dla większości pracowników, których
zadaniem było informowanie o istniejących zagrożeniach
związanych z obsługą urządzenia. W wyniku zaniedbań ze
strony pracodawcy i osób kierujących pracownikami dopro-
wadzono do sytuacji, w której osoba nie znająca zasad działa-
nia maszyny po dokonanych przez pracodawcę zmianach
miała uczyć jej obsługi nowego pracownika.

W dniu wypadku nowy pracownik został przez starszego
kolegę z pracy wprowadzony do wnętrza maszyny w celu wy-
czyszczenia obrotowych noży rozdrabniających. Podczas usu-
wania przedmiotów zalegających na nożach wałów rozdrab-
niających (drutów stalowych i innych zanieczyszczeń) doszło
do zakłócenia łączności pomiędzy fotokomórkami znajdują-
cymi się pod wałami rozdrabniającymi i uruchomienia obrotu
wałów. Doprowadziło to do pochwycenia pracownika i wcią-

gnięcia pomiędzy obracający się wał a środkowy stały ele-
ment konstrukcyjny maszyny.

Podczas wykonywania operacji czyszczenia maszyna nie zo-
stała odłączona od zasilania i zabezpieczona przed ponow-
nym uruchomieniem. Główna rozdzielnica elektryczna urzą-
dzenia była otwarta, a na jej pokrywie wyłącznik główny usta-
wiony był w położeniu „ON”. Jak zeznali pracownicy spółki,
pracodawca nigdy nie instruował, jak należy przygotować
miejsce pracy do przeprowadzenia czyszczenia wałów maszy-
ny. Nigdy też nie wydano żadnego dokumentu regulującego
takie kwestie. 

W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości inspektor pra-
cy wstrzymał eksploatację urządzenia. Zobowiązał praco-
dawcę do doprowadzenia maszyny do stanu zgodnego 
z dokumentacją producenta i wymaganiami zasadniczymi
dla maszyn oraz wydania wymaganych instrukcji bhp i doku-
mentacji DTR w języku zrozumiałym dla ogółu osób zatrud-
nionych. Ponadto nakazał pracodawcy zapoznanie pracow-

ników z dokumentacją producenta oraz przepro-
wadzenie szczegółowych szkoleń w zakresie ob-
sługi maszyny przed jej ponownym uruchomie-
niem. W wyniku przeprowadzonych czynności
kontrolnych wydał 2 nakazy pisemne zawierające
łącznie 13 decyzji oraz skierował do pracodawcy
wystąpienie zawierające 17 wniosków. 

W trakcie trwania czynności kontrolnych współ-
pracowano z prokuraturą, która prowadziła własne
postępowanie. Prokurator otrzymał pełną doku-
mentację kontrolną w celu wykorzystania na dal-
szym etapie postępowania karnego. W związku ze
stwierdzeniem rażących naruszeń przepisów pra-
wa pracy w stosunku do osób odpowiedzialnych
wszczęto postępowanie wykroczeniowe.

inspektor Dariusz Dąbrowski
OIP Gdańsk

Maszyna do rozdrabniania butelek PET. Wnętrze maszyny 
– miejsce, w którym zginął poszkodowany.

Przeróbka na pulpicie sterowniczym.
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w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
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30 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jed-
nolitego tekstu rozporządzenia Ministra
Zdrowia w sprawie warunków wynagradza-
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lutego 1978 r. oraz Protokołem przyjętym w
Londynie dnia 11 listopada 1988 r., przyjęte
w Londynie dnia 21 czerwca 2013 r. i dnia
11 czerwca 2015 r. // Dziennik Ustaw. – 2017
poz. 142.

– Rozporządzenie Ministra Energii z dnia
9 lutego 2017 r. zmieniające rozporządze-
nie w sprawie warunków technicznych, ja-
kim powinny odpowiadać bazy i stacje pa-
liw płynnych, rurociągi przesyłowe daleko-
siężne służące do transportu ropy naftowej
i produktów naftowych i ich usytuowanie //
Dziennik Ustaw. – 2017 poz. 282.

– Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Fi-
nansów z dnia 11 stycznia 2017 r. zmienia-
jące rozporządzenie w sprawie bezpieczeń-
stwa i higieny pracy podczas eksploatacji
maszyn i innych urządzeń technicznych do
robót ziemnych, budowlanych i drogowych
// Dziennik Ustaw. – 2017 poz. 134.

– Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
5 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządze-
nie w sprawie zasad wynagradzania pra-
cowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej zatrudnionych w urzędach

administracji rządowej i pracowników in-
nych jednostek // Dziennik Ustaw. – 2017
poz. 156.

– Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o
zmianie ustawy – Kodeks postępowania cy-
wilnego // Dziennik Ustaw. – 2017 poz. 187.
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WYDAWNICTWA

Kontrola PIP w 2017 r. – prawa i obowiąz-
ki pracodawcy / Katarzyna Czajkowska-Ma-
tosiuk // Serwis Prawno-Pracowniczy. –
2017, nr 2, 81 s.

W publikacji omówiono m.in. zakres kon-
troli, przebieg kontroli przeprowadzanej
przez inspektora pracy, środki prawne sto-
sowane przez PIP, procedurę odwoławczą
oraz sądową kontrolę rozstrzygnięć orga-
nów PIP.

Orzecznictwo Sądu Najwyższego doty-
czące prawa pracy: wybór. T. 1 - Warszawa:
Studio BP7, 2016. – 205, [1] s. (Biblioteczka
Pracownicza; Poradnik 281).

Poradnik zawiera orzeczenia Sądu Naj-
wyższego (za rok 2012) dotyczące przywró-
cenia do pracy.

Uprawnienia rodzicielskie pracowników /
Franciszek Małysz. – Warszawa: Studio BP7,
2016. – 160, [1] s. (Biblioteczka Pracownicza;
Poradnik 280).

Przedmiotem opracowania są przepisy
działu ósmego Kodeksu pracy.

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

Urodzenie dziecka w trakcie urlopu bez-
płatnego / Karol Kulig // Monitor Prawa Pra-
cy. – 2017, nr 2, s. 75-79.

Autor podjął próbę odpowiedzi na pyta-
nie, jaki wpływ na bieg okresu urlopu bez-
płatnego ma rozpoczęcie z mocy prawa ko-
rzystania z urlopu macierzyńskiego. Doko-
nał również analizy wpływu urlopu bezpłat-
nego na prawo do zasiłku macierzyńskiego.

Znaczenie miesięcznego terminu na roz-
wiązanie umowy bez wypowiedzenia / Ry-
szard Sadlik // Monitor Prawa Pracy. – 2017,
nr 2, s. 80-83. Rozważania autora dotyczą
prawidłowego ustalenia terminu rozwiąza-
nia umowy o pracę bez wypowiedzenia 
z winy pracownika.

Opracowała: Danuta Szot

Biblioteka
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W trakcie kontroli inspektora pracy,
prezes zarządu – kierownik budowy
oświadczył, że na terenie budowy nie
używano zabezpieczeń ścian wyko-
pów, gdyż prace miały być prowadzo-
ne w gruncie spoistym i nie spodziewa-
no się, że może dojść do osunięcia
ścian. Stwierdzenie to nie pokrywało
się jednak z dokumentacją przedsta-
wioną w czasie kontroli, m.in. z planem
BIOZ oraz instrukcją bezpiecznego wy-
konywania robót. 

Wskazania dokumentacji

W planie BIOZ zamieszczono m.in. in-
formację, że prace prowadzone są 
w różnych warunkach, dlatego przed
przystąpieniem do ich wykonywania
kierownictwo zakładu szczegółowo za-
poznaje majstrów, brygadzistów i kie-
rowników budów z rodzajem, warun-
kami i sposobem wykonywania zleceń,
zaś brygadziści przed wyjazdem w te-
ren omawiają zleconą pracę ze swoimi
pracownikami, informują ich o zagro-
żeniach, które mogą wystąpić podczas
realizacji robót, określają skalę i rodzaj
zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystą-
pienia. W planie określono też sposób
zabezpieczenia skarp wykopów – pod-
parcie lub rozparcie ścian wykopów
przy wykopach o ścianach pionowych
o głębokości powyżej 2 m w gruncie
skalistym i powyżej 1 m w pozostałym,
stosuje się deskowanie, ścianki lub
inne. Zabronione jest składowanie
urobku i materiałów w odległości
mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu,
jeżeli ściany jego są obudowane; za-
bronione jest składowanie urobku 
i materiałów w granicach klina odłamu
gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są
umocnione. Okazana instrukcja bez-
pieczeństwa i higieny pracy przy wyko-
nywaniu wykopów również zawierała
informacje dotyczące zabezpieczenia
ścian wykopów: każdy wykop o ścia-

nach pionowych i głębokości poniżej 
1 m musi być umocniony w sposób
uniemożliwiający osunięcie ziemi; wy-
kopy nieumocnione o głębokości więk-
szej niż 1 m, ale tylko do głębokości 
2 m, można wykonywać wyłącznie 
w przypadku, gdy pozwala na to doku-
mentacja geologiczna oraz badania
gruntu. Według zapisów instrukcji 
w pozostałych przypadkach wykopy
powinny zostać zabezpieczone przed
możliwością osunięcia się ścian wyko-
pu za pomocą skarpowania ścian, pod-
parcia lub rozparcia. 

Wnioski

W związku z tym, że wypadkowi ule-
gła osoba wykonująca pracę na pod-
stawie umowy zlecenia, pracodawca
sporządził kartę wypadku. Za przyczy-
ny wypadku uznano to, iż ściany wyko-

pu nie zostały zabezpieczone przed
możliwością zawalenia – brak zabez-
pieczenia poprzez wykonanie ścian

(skarp) o odpowiednim pochyleniu lub
zastosowania zabezpieczeń w postaci
umocnień pionowych ścian i rozpór. 

Przemysł budowlany jest gałęzią go-
spodarki wysokiego ryzyka. Wciąż do-
chodzi do groźnych wypadków przy
pracy, przyczynia się do tego również
brak zabezpieczeń ścian wykopów
przed osunięciem. Okoliczności i przy-
czyny omawianego wypadku pokazu-
ją, że osoby kierujące pracownikami,
przekonane o braku zagrożeń podczas
prac w gruntach spoistych, uważają, że
taki rodzaj gruntu zapewnia stabilność
ścian wykopów, a tym samym bezpie-
czeństwo pracowników. W następstwie
takich założeń określanie zabezpie-
czeń w sporządzanej dokumentacji
wydaje się złudne i jest jedynie spełnie-
niem wymagań formalnych, bez prze-
łożenia na praktykę. W 100% możemy
przyjąć, że osoby takie nigdy nie spo-
tkały się z sytuacją obsunięcia ściany 
w gruncie spoistym, porównywalnej
obrazowo z odcięciem gruntu ostrym
narzędziem. Kierując pracowników do
prac w wykopach, nie zdają sobie spra-
wy z ciężaru tego rodzaju gruntu, a
przecież glina jest ilastą skałą osadową,
gdzie waga 1 m3 gliny suchej wynosi
ok. 1600 kg. Nie bierze się pod uwagę
również możliwości wystąpienia wód
gruntowych i powierzchniowych
(waga 1 m3 gliny mokrej wynosi ok.
2000 kg), naruszenia naturalnej struk-
tury gruntu podczas wcześniejszych
prac, dodatkowo dopuszczając do ob-
ciążenia krawędzi skarp wykopów wy-
dobytym urobkiem. W przytoczonym
przypadku firma nie była nowicjuszem
na rynku, wykonuje prace w zakresie
instalacji podziemnych od 1992 r. 

Biorąc pod uwagę stwierdzone naru-
szenia warunków bezpieczeństwa, in-
spektor pracy w stosunku do osoby
kierującej pracami skierował wniosek 
o ukaranie do sądu. 

nadinspektor pracy 
Jerzy Buraczewski

OIP Białystok
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Ustalając okoliczności wypadku, inspek-
tor pracy z Okręgowego Inspektoratu Pra-
cy w Białymstoku stwierdził, że wykonaw-
ca na zlecenie inwestora prywatnego 
w dniu 18 października 2016 r. rozpoczął
wykonywanie przyłącza wodociągowego
do jednorodzinnego budynku mieszkalne-
go. Prace te były prowadzone przez cztery
osoby pod nadzorem prezesa zarządu pra-
codawcy, pełniącego jednocześnie funkcję
kierownika budowy. Zakres prac obejmo-
wał wykonanie przyłącza od hydrantu znaj-
dującego się przy posesji już istniejącej do
posesji sąsiedniej. W tym celu operator ko-
parkoładowarki ok. godz. 9 odkopał podłą-
czenie hydrantu w celu potwierdzenia
średnicy rury wodociągowej, a pracownicy
ręcznie odkopali miejsca kolizji wykonywa-
nego przez nich przyłącza z istniejącą siecią
gazową i elektryczną. Następnie rozpoczę-

to wykonywanie wykopu docelowego, tj.
od hydrantu do miejsca projektowanego
przyłącza. Operator, używając łyżki kopar-
koładowarki o szerokości 0,6 m, wykonał
wykop w gruncie gliniastym na długości 
18 m, o głębokości ok. 1,7 m i szerokości ok.
1 m w części środkowej, 2 m przy projekto-
wanym przyłączu oraz 3 m przy istniejącym
hydrancie. Ściany pionowe wykopu nie
były zabezpieczone przed możliwością
osunięcia, a wydobyty urobek składowano
przy krawędzi ścian. W trakcie prac kierow-
nik budowy z pracownikiem łączyli tuleje
(króćce) kołnierzowe rur wodociągowych.
Około godz. 12.50 dwóch pracowników
weszło do wykopu w celu oczyszczenia
szpadlami miejsca kolizji wykonywanego
przyłącza z siecią elektryczną i gazową. Kil-
ka minut później rozpoczęli wciąganie do
wykopu podawanej im przez kierownika
budowy rury wodociągowej PE 100, prze-
suwając ją pod istniejącymi sieciami w kie-
runku hydrantu. Około godz. 13.10 nastąpi-
ło osunięcie ściany wykopu. Pracownik,
który stał przodem do opadającej ściany,
został przygnieciony gruntem do wysoko-
ści klatki piersiowej. Drugi mężczyzna,
znajdujący się przy hydrancie, został przy-
sypany do wysokości kolan i ud. Kierownik
budowy wraz z pracownikami natychmiast
podjęli czynności w zakresie wydobycia
poszkodowanych. Przygnieciony gruntem
pracownik tracił przytomność już w wyko-
pie, po wydobyciu od razu podjęto próbę
jego resuscytacji. W tym czasie wydostano
z wykopu również drugiego pracownika,
który nie odniósł obrażeń. Po kilku minu-
tach przybyła straż pożarna, ratownicy
przejęli prowadzenie resuscytacji poszko-
dowanego, chwilę później na miejsce wy-
padku dojechało pogotowie ratunkowe. 
W wyniku odniesionych obrażeń reanimo-
wany pracownik zmarł, nie odzyskując
przytomności.

Grunt spoisty – złudne bezpieczeństwo

Podczas montażu insta-
lacji wodociągowej 
w wykopie wykonanym
w gruncie spoistym 
doszło do wypadku, 
w wyniku którego dwaj
mężczyźni zostali przy-
gnieceni osuwającym się
gruntem. Jeden z nich
zmarł mimo natychmiast
udzielonej pomocy. 

Dokończenie na stronie 34.


