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Rozliczenia minimalnej stawki godzinowej
Wraz z wejściem w życie ustawy nowelizującej, co wy-
daje się zrozumiałe ze względu na zakres przedmiotowy
ustawy, rodzą się pytania i wątpliwości dotyczące stoso-
wania niektórych rozwiązań prawnych. Warto przyjrzeć
się tej problematyce. Szczególnie interesujące są roz-
wiązania z zakresu ochrony prawa do minimalnej stawki
godzinowej.
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Uroczysta sesja
Tradycyjnie, od uczczenia minutą ciszy pamięci tych, którzy zginęli, świadcząc pracę,
lub odeszli od nas w wyniku nabytych chorób zawodowych, rozpoczęła się 28 kwiet-
nia 2017 r. w Sali Kolumnowej Sejmu uroczysta sesja Rady Ochrony Pracy, zwołana 
w związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy
Pracy i Chorób Zawodowych. Honorowy patronat nad spotkaniem objął marszałek
Sejmu Marek Kuchciński.

Sesja zorganizowana została w intencji upamiętnienia
ofiar tragicznych zdarzeń związanych z pracą. Połączona
była z konferencją poświęconą identyfikacji rodzajów
działalności i grup pracowników o zwiększonym ryzyku
wypadku przy pracy na podstawie analiz trendów długo-
terminowych. Zgromadziła parlamentarzystów, przed-
stawicieli ministerstw i urzędów centralnych, związków
zawodowych i organizacji pracodawców.

Zwracając się do uczestników spotkania, główny in-
spektor pracy Roman Giedrojć stwierdził, że jakkolwiek
odnotowane w statystyce GUS zmniejszanie się liczby
wypadków budzi nadzieję na dalszą poprawę, to nie wol-
no zapominać, że dane te nie obejmują wielu zdarzeń
wypadkowych, którym ulegają osoby wykonujące pracę
na podstawie umów cywilnoprawnych lub umów o świad-
czenie usług. 

Jak podkreślił główny inspektor pracy, tylko w roku ubie-
głym inspektorzy pracy zlikwidowali bezpośrednie zagro-
żenia zdrowia i życia 67 tys. zatrudnionych. Zaznaczył przy
tym, że zakłady, w których występuje silne przedstawiciel-
stwo związkowe, charakteryzują się niższym odsetkiem
śmiertelności i obrażeń wśród pracowników. Także w za-
kresie prawnej ochrony pracy inspektorzy pracy stwier-
dzają tam zdecydowanie mniej nieprawidłowości.

Szef PIP uczcił także pamięć rolników, którzy zginęli
podczas pracy w swych gospodarstwach rolnych. W roku
ubiegłym zdarzyły się 83 takie wypadki. PIP – w ramach
swoich ustawowych możliwości – dokłada usilnych sta-
rań, by nie dopuszczać do takich zdarzeń. 

Podczas konferencji przewodniczący Rady Ochrony
Pracy Janusz Śniadek odczytał list marszałka Sejmu
Marka Kuchcińskiego (str. 6).

17 Młodzi, bezpieczni

D. Duczyński
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Wiadomości
nie tylko z kraju

Z estońską inspekcją pracy
W Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu
11 kwietnia br. główny inspektor pracy Roman Giedrojć i gene-

ralny dyrektor Inspektoratu Pracy Estonii Maret Maripuu podpi-
sali Porozumienie o współpracy bilateralnej i wymianie informacji
pomiędzy Państwową Inspekcją Pracy w Rzeczypospolitej Pol-
skiej i Inspektoratem Pracy Republiki Estońskiej. Podczas spotka-
nia dyrektorów kluczowych departamentów obu inspekcji roz-
mawiano o strukturze, organizacji, zadaniach i kompetencjach
urzędów oraz o sposobach pełnienia nadzoru nad warunkami
pracy i przestrzeganiem wymogów bhp. Wymieniono się do-
świadczeniami z działalności prewencyjno-promocyjnej. Go-
ściom przybliżono system kształcenia polskiej kadry inspektor-
skiej oraz zaprezentowano Ośrodek Szkolenia PIP.

4

Ze Związkiem Rzemiosła
Polskiego
Wspólna narada kierownictw Państwowej Inspekcji Pra-
cy i Związku Rzemiosła Polskiego odbyła się 20 kwietnia
br. w Ośrodku Szkolenia PIP we Wrocławiu. Przewodni-
czyli jej: główny inspektor pracy Roman Giedrojć i pre-
zes Związku Rzemiosła Polskiego Jerzy Bartnik. Skon-
centrowano się na wymianie doświadczeń i efektach
dotychczasowego współdziałania oraz na perspekty-
wach współpracy w sferze ochrony pracy w mikro, ma-
łych i średnich przedsiębiorstwach. 

Janem Guzem, wiceprzewodniczącą Wiesławą Tara-
nowską i Renatą Górną. Podsumowano dekadę funk-
cjonowania porozumienia o współdziałaniu, rozmawia-
no o perspektywach wzmocnienia dialogu i współpracy.
Mówiono także o wybranych zagadnieniach rynku pra-
cy i problemach, z jakimi zmagają się związki zawodowe
w codziennej działalności. Związkowi goście podzięko-
wali szefowi PIP za inicjatywy, które inspekcja pracy re-
alizuje na rzecz związków zawodowych, w tym organi-
zowane cyklicznie szkolenia we Wrocławiu dla przedsta-
wicieli central związkowych.

Pamięci ofiar wypadków przy
pracy
W Ośrodku Szkolenia PIP we Wrocławiu 26 kwietnia br. odbyła się
ogólnopolska konferencja w ramach obchodów Międzynarodo-
wego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodo-
wych, zorganizowana przez Komisję Krajową i Region Dolny Śląsk
NSZZ „Solidarność” oraz Państwową Inspekcję Pracy. 150 reprezen-
tantów organizacji związkowych, pracodawców, państwowej 
i społecznej inspekcji pracy oraz świata nauki szukało odpowiedzi
na pytanie „Czy ponadzakładowy nadzór nad warunkami pracy jest
wystarczający i czy spełnia swoją rolę?”. Konferencję uświetnili swo-
ją obecnością arcybiskup metropolita wrocławski Józef Kupny
oraz wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak. Obecni byli: główny in-
spektor pracy Roman Giedrojć, przewodniczący Komisji Krajowej
NSZZ „Solidarność” Piotr Duda i przewodniczący dolnośląskiej „So-
lidarności” Kazimierz Kimso. Dłuższą relację z wydarzenia zamie-
ścimy w czerwcowym numerze „Inspektora Pracy”. 
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Na Radzie Dialogu Społecznego
Główny inspektor pracy Roman Giedrojć 13 kwietnia br. wziął
udział w posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego w Warszawie.
Tematem przewodnim było stosowanie klauzul społecznych 
w zamówieniach publicznych, obecnie obowiązkowe. Proble-
mem jest tu zakaz żądania przez urzędników list pracowników za-
trudnionych na etatach, wynikający ze stanowiska generalnego
inspektora ochrony danych osobowych. Utrudnia on kontrole 
z zakresu ustawy o zamówieniach publicznych. Szef inspekcji pra-
cy podjął jednak działania co do ich prowadzenia w oparciu 
o ustawę o PIP i Kodeks pracy. Od 1 lutego do 10 marca br. inspek-

O wypadkach na budowach
Główny inspektor pracy Roman Giedrojć spotkał się 
5 kwietnia br. z Jerzym Werle, prezesem Zarządu War-
budu SA, jednej z największych firm budowlanych 
w Polsce, sygnatariusza i obecnego prezydenta Porozu-
mienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. Jerzy We-
rle poinformował szefa inspekcji o aktualnych działa-
niach Porozumienia, a także o potrzebie wprowadzenia
regulacji czyniących inwestora współodpowiedzialnym
za stan bezpieczeństwa na budowie. W spotkaniu w sie-
dzibie Głównego Inspektoratu Pracy wzięli udział: dy-
rektor Departamentu Prewencji i Promocji GIP Zbi-
gniew Kowalczyk oraz zastępca dyrektora Departa-
mentu Nadzoru i Kontroli GIP Jakub Chojnicki.

Transgraniczna współpraca
W stolicy Estonii Tallinie odbyła się 20 i 21 kwietnia br. ko-
lejna, trzecia konferencja zorganizowana w ramach mię-
dzynarodowego projektu „Promocja transgranicznej
współpracy oraz rozpowszechnianie najlepszych praktyk
w celu wzmocnienia egzekwowania europejskich przepi-
sów dotyczących delegowanych pracowników i proble-
matyki delegowania”.  Wśród wystąpień było to poświę-
cone delegowaniu pracowników w ramach świadczenia
usług w świetle doświadczeń Państwowej Inspekcji Pra-
cy, zaprezentowane przez Beatę Krajewską z Departa-
mentu Legalności Zatrudnienia GIP.

Spotkania z partnerami
społecznymi
Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Adam Wojciech Sekściński, zastępca prezesa Janina
Pszczółkowska oraz dyrektor Biura Prewencji i Rehabi-
litacji KRUS Cezary Nobis 27 kwietnia br. byli gośćmi
głównego inspektora pracy Romana Giedrojcia. Roz-
mawiano o intensyfikacji wspólnych działań w celu
zmniejszenia liczby wypadków przy pracy w rolnictwie,
w tym o celowości gromadzenia danych o wypadkach
dzieci. Poruszono kwestię doskonalszych form i metod
prewencyjnych. W spotkaniu uczestniczyli również: dy-
rektor Departamentu Prewencji i Promocji GIP Zbi-
gniew Kowalczyk oraz zastępca dyrektora Departa-
mentu Nadzoru i Kontroli GIP Jakub Chojnicki.
Główny inspektor pracy spotkał się 27 kwietnia br. także
z przedstawicielami kierownictwa Ogólnopolskiego Po-
rozumienia Związków Zawodowych: przewodniczącym

torzy pracy przeprowadzili 17 takich kontroli, z których
wynika, że na 2194 zatrudnione osoby 1821 świadczyło
pracę w ramach stosunku pracy. Wyniki te, zdaniem
przewodniczącej Rady Dialogu Społecznego Henryki
Bochniarz, wskazują na przestrzeganie przepisów na-
kazujących zatrudnienie na etatach w sektorze usług 
i budownictwa.

Obchody święta 3 maja
Główny inspektor pracy Roman Giedrojć 3 maja br. uczestni-
czył w Słupsku w uroczystościach święta Konstytucji 3 Maja.
Wraz z delegacją Państwowej Inspekcji Pracy złożył kwiaty pod
pomnikiem Jana Kilińskiego, patrona rzemiosła. Uroczystości
przed pomnikiem poprzedziła msza święta za ojczyznę w Ko-
ściele Mariackim w Słupsku. W obchodach święta konstytucji
wzięli udział parlamentarzyści, władze samorządowe, przedsta-
wiciele środowisk kombatanckich, wojska, policji, straży pożar-
nej, rzemiosła, Zarządu Regionu Słupskiego NSZZ „Solidarność”
oraz młodzież szkolna. Dwa dni wcześniej, w przypadające 
1 maja święto Józefa rzemieślnika, patrona ludzi pracy, Roman
Giedrojć wziął udział w mszy świętej w intencji pracodawców,
pracujących i ludzi szukających pracy. Nabożeństwo, któremu
przewodniczył bp Krzysztof Zadarko, odbyło się w Sanktu-
arium św. Józefa w Słupsku.
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Józefa Szczurek-Żelazko sekretarz stanu
w Ministerstwie Zdrowia, podkreśliła szcze-
gólne znaczenie ochrony zdrowia pracują-
cych w strategii swojego resortu. Poinformo-
wała, że trwają prace nad reorganizacją całe-
go systemu ochrony zdrowia. Planowana jest
reorganizacja służb odpowiadających za
profilaktykę, leczenie i rehabilitację osób,
które uległy wypadkom przy pracy. 

Marcin Zieleniecki podsekretarz stanu w
Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Spo-
łecznej zapewnił, że rząd podejmuje inten-
sywne działania dla poprawy stanu bhp. Jed-
nym z nich jest realizacja ustanowionego na
wniosek ministra pracy programu „Poprawa
bezpieczeństwa i warunków pracy”, koordy-
nowanego przez Centralny Instytut Ochrony
Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. 

Jacek Męcina, przewodniczący zespołu
problemowego ds. prawa pracy Rady Dialogu
Społecznego: „Realizowany obecnie czwarty
etap programu umożliwia nam nie tylko iden-
tyfikację zagrożeń, dobór najskuteczniejszych
instrumentów przeciwdziałania wypadkom
przy pracy i chorobom zawodowym, ale po-
zwala śledzić i rozwijać nowoczesne formy za-
rządzania bezpieczeństwem pracy”. 

Małgorzata Nietopiel, dyrektor Departa-
mentu Prewencji i Rehabilitacji Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych: „Koszty wypad-
ków przy pracy ponoszone są przede wszyst-
kim przez pracownika i jego rodzinę, ale tak-
że przez pracodawcę i społeczeństwo.  Poin-
formowała, że w ubiegłym roku ZUS wypłacił
ponad 5 mld zł świadczeń rentowych z tytułu
wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
Jednorazowe odszkodowania powypadko-
we wyniosły 300 mln zł.

Kazimierz Kimso, przewodniczący dolno-
śląskiej „Solidarności”: „Niezwykle ważne jest,
by wzmocnić Państwową Inspekcję Pracy le-
gislacyjnie i finansowo” – stwierdził, wyja-
śniając, że chodzi m.in. o umożliwienie in-
spektorom pracy wydawania administracyj-
nego nakazu zmiany umowy cywilnopraw-
nej na umowę o pracę w uzasadnionych pra-
wem przypadkach.

Marek Goliszewski, prezes BCC: „W listopa-
dzie ub.r. w Watykanie rozmawiałem z papie-
żem Franciszkiem. Papież zdefiniował przed-
siębiorcę sprawiedliwego: to człowiek, który
ma pomysł na nowy produkt, usługę, wkłada
swoją energię i kapitał, ponosi ryzyko, anga-
żuje do współpracy ludzi. Ale przedsiębiorca
sprawiedliwy, podkreślił papież, w centrum

wydarzeń gospodarczych stawia godność czło-
wieka i jego zdrowie. Tworzy odpowiednie wa-
runki pracy. Życzę nam wszystkim, żeby w Pol-
sce byli tylko przedsiębiorcy sprawiedliwi”.

Prof. Danuta Koradecka, dyrektor CIOP–PIB
zwróciła uwagę, że w wielu krajach statystyki
dotyczące wypadków przy pracy i chorób za-
wodowych są niedoszacowane, niespójne i nie-
dostatecznie szczegółowe. Ramy prawne doty-
czące ich zbierania nie obejmują na przykład
wszystkich pracodawców, pracowników oraz
sektorów gospodarki. Rzetelne i pełne dane o
wypadkach przy pracy i chorobach zawodo-
wych są podstawą rozpoznania zagrożeń w
miejscu pracy i opracowywania skutecznych
metod ich eliminacji lub zmniejszania.

Zbigniew Janowski, przewodniczący
Związku Zaw. „Budowlani”: „Aby realnie zmie-
nić sytuację w zakresie bezpieczeństwa pracy i
wypadkowości, powinniśmy popierać wdraża-
nie systemów zarządzania bezpieczeństwem
pracy, nawet prostych, w mniejszych firmach.
Z bhp trzeba uczynić narzędzie biznesowe,
które będzie pomagać firmie w rynkowym
sukcesie. Rynek musi promować bezpieczne
firmy, a eliminować te, które lekceważą bez-
pieczeństwo”.

Jan Guz, przewodniczący OPZZ: „Bezpie-
czeństwo to jedna z podstawowych potrzeb
człowieka. Dzisiaj mówimy o bezpieczeństwie
pracy, by człowiek pracujący na rodzinę mógł
zdrowy wrócić z pracy. Do tego potrzebne są:
edukacja, prewencja i inwestycje, które pracę
uczynią bezpieczniejszą”.

Stanisław Stolorz, wiceprzewodniczący
Forum Związków Zawodowych: „Choć wypad-
kowość od kilku lat maleje, to wciąż powinna
poruszać nasze głowy i serca. Człowiek, który
ulega wypadkowi, nie może być pozostawio-
ny samemu sobie. Jest to zadanie dla nas
wszystkich”.

Krzysztof Kowalik, dyrektor Departamentu
Nadzoru i Kontroli GIP stwierdził m.in., że nało-
żone ustawowo na PIP zadanie badania i anali-
zowania okoliczności i przyczyn wypadków
przy pracy w praktyce oznacza, iż identyfikacja
rodzajów działalności oraz określonych grup
pracowniczych o zwiększonym ryzyku wypad-
kowym jest kluczowym elementem stałego
(krótkoterminowego) planowania działań in-
spekcji pracy. 

Uczestnicy sesji w przyjętym apelu zwrócili się do Sejmu Rzeczy-
pospolitej Polskiej o czynne wsparcie działań na rzecz poprawy bez-
pieczeństwa i ochrony zdrowia pracujących. 
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28 kwietnia – w Dniu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdro-
wia w Pracy, obchodzonym przez ruch związkowy na
świecie jako Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wy-
padków przy Pracy i Chorób Zawodowych – my, uczestni-
cy uroczystej sesji Rady Ochrony Pracy, zwracamy się do
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z apelem o czynne wspar-
cie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia pracujących. 

Pomimo dynamicznego rozwoju gospodarczego stan
dbałości o zdrowie i życie pracowników w Polsce wymaga
dalszej poprawy. Dochodzi do tragicznych wypadków,
zwłaszcza w branżach i zakładach charakteryzujących
się występowaniem licznych zagrożeń zawodowych. 

Wypadki przy pracy wpisują się na czarną listę ludzkich
dramatów. Są tragedią dla ofiar, ich rodzin i bliskich; prze-
kładają się na miliardowe kwoty odszkodowawcze i ren-
towe wypłacane z budżetu państwa. 

Działania rządu i partnerów społecznych oraz organów
nadzoru i kontroli warunków pracy, w tym wzmożony nad-
zór Państwowej Inspekcji Pracy nad zakładami, w których
odnotowywana jest duża liczba wypadków przy pracy, wy-
soki poziom narażenia na czynniki szkodliwe dla zdrowia
pracowników oraz ograniczone realizowanie przedsię-
wzięć o charakterze prewencyjnym w zakresie bhp, nie wy-
starczają, by doprowadzić do gruntownej zmiany sytuacji.
Potrzeba partnerskiego udziału i współpracy wszystkich
służb, organizacji i instytucji działających w sferze ochrony
pracy. Niezbędne jest zaangażowanie się w ten proces tak-
że polityków, organów administracji rządowej i samorzą-
dowej, pracodawców i pracowników.

Szczególną rolę do odegrania ma tutaj Sejm RP jako
najwyższy organ władzy ustawodawczej w państwie.
Jego powaga jest gwarantem poprowadzenia we właści-
wym kierunku zmian mających na celu stworzenie w na-
szym kraju bezpiecznego środowiska pracy. Niezbędne są
zmiany legislacyjne mające na celu poprawę jakości obo-
wiązujących dziś przepisów prawa pracy, także w zakre-
sie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Powinno to
dotyczyć zwłaszcza tych rozwiązań ustawowych, które
zawierają liczne luki prawne i budzą wątpliwości inter-
pretacyjne, co jest przyczyną wielu stwierdzanych przez
inspektorów pracy nieprawidłowości. Taka sytuacja jest

źródłem szkodliwej dla wolnego rynku nieuczciwej kon-
kurencji, polegającej na tzw. dumpingu, powoduje rów-
nież, że część pracobiorców ma ograniczone prawo do
bezpiecznych warunków pracy, szczególnie osoby za-
trudnione na podstawie umów cywilnoprawnych.

Apelujemy również o podjęcie prac legislacyjnych
wprowadzających obowiązek zgłaszania do Państwowej
Inspekcji Pracy wszystkich śmiertelnych, ciężkich i zbioro-
wych wypadków przy pracy, niezależnie od podstawy jej
świadczenia. Nie możemy godzić się z sytuacją, gdy nie-
wielka część informacji o tragicznych zdarzeniach, któ-
rym ulegają osoby fizyczne wykonujące pracę na innej
podstawie niż stosunek pracy, dociera do Państwowej In-
spekcji Pracy tylko dzięki policji, służbom ratowniczym
oraz rodzinom poszkodowanych. Szczególnie drastyczne
sytuacje dotyczą poszkodowanych, zatrudnionych na
umowy o dzieło, którzy nie podlegają ubezpieczeniu wy-
padkowemu. Dlatego uważamy, że obowiązek zgłasza-
nia do inspekcji pracy wypadków, które wywołały wymie-
nione skutki, powinien dotyczyć nie tylko pracodawców,
jak to jest obecnie, ale również wszystkich innych pod-
miotów, na rzecz których świadczona jest praca. 

Wciąż ujednolicenia wymaga system zbierania infor-
macji o wypadkach przez GUS, ZUS i PIP, niezależnie od
zakresu tych informacji oraz celów, do jakich są tworzone
w ramach zadań określonych dla tych instytucji. 

W dniu upamiętniania ofiar wypadków przy pracy 
i chorób zawodowych apelujemy do Sejmu RP o podjęcie
tego wyzwania! 

Zwiększy to szanse nas wszystkich na dłuższą aktyw-
ność zawodową w zdrowiu i poczuciu bezpieczeństwa 
w pracy! 

W imieniu uczestników uroczystej sesji Rady Ochrony
Pracy zwołanej z okazji Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony
Zdrowia w Pracy

Janusz Śniadek
Przewodniczący Rady Ochrony Pracy

Warszawa, 28 kwietnia 2017 r.

Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszła w życie
ustawa1 wprowadzająca regulacje dotyczą-
ce minimalnej stawki godzinowej dla osób
zatrudnionych na podstawie umowy zlece-
nia oraz umów o świadczenie usług. Przepi-
sami tej ustawy dokonano zmian w ustawie
z dnia 10 października 2002 r. o minimal-
nym wynagrodzeniu za pracę2 (zwanej da-
lej ustawą). Obecne unormowania mają
nowatorski charakter, ponieważ modyfiku-
ją zasady realizacji niektórych zobowiązań
cywilnoprawnych, opisanych w Kodeksie
cywilnym. 

Wraz z wejściem w życie ustawy noweli-
zującej, co wydaje się zrozumiałe ze wzglę-
du na zakres przedmiotowy ustawy, rodzą
się pytania i wątpliwości dotyczące stoso-
wania niektórych rozwiązań prawnych.
Warto przyjrzeć się tej problematyce.
Szczególnie interesujące są rozwiązania 
z zakresu ochrony prawa do minimalnej
stawki godzinowej dla pracobiorców; tym
bardziej że są one wzorowane na przepi-
sach Kodeksu pracy. „Odwzorowanie” to nie
ma jednak pełnego charakteru i wykazuje
różnice, które mogą budzić wątpliwości,
zwłaszcza przy dokonywaniu rozliczeń. Ar-
tykuł dotyczy tylko części ustawy i koncen-
truje się na wybranych zagadnieniach.

Płatne zlecenia

Ustawodawca zawarł we wskazanej usta-
wie wiele zapisów dotyczących zasad rozli-
czania przynależnego osobie uprawnionej
do minimalnej stawki godzinowej. Jednym
z nich jest norma prawna zawarta w art. 8a
ust. 4 ustawy. Przewiduje ona zakaz zrze-
czenia się prawa do wynagrodzenia albo

przeniesienia na inną osobę, w wielkości
wynikającej z wysokości minimalnej stawki
godzinowej. Zapis ten jest niewątpliwie
wzorowany na art. 84 Kodeksu pracy, mó-
wiącym o niemożności zrzeczenia się pra-
wa do wynagrodzenia ani przeniesienia go
na inną osobę. W uzasadnieniu do projektu
ustawy3 wskazywano, że wynagrodzenie
wynikające z minimalnej stawki godzino-
wej, które ma przysługiwać wykonawcom
umów, o których była mowa, podobnie jak
wynagrodzenie za pracę, ma mieć charak-
ter wynagrodzenia gwarancyjnego i ali-
mentacyjnego, a co za tym idzie ma podle-
gać szczególnej ochronie. Stąd też wpro-
wadzono zakaz zrzeczenia się prawa do
wynagrodzenia wynikającego z minimal-
nej stawki godzinowej czy przeniesienia go
na inną osobę. Było to przejawem ochrony
dochodów zleceniobiorcy oraz stanowiło
zabezpieczenie przed nadużyciami i pró-
bami omijania wprowadzanych regulacji.
W kontekście zakazu zrzeczenia się prawa
do wynagrodzenia interesującym zagad-
nieniem jest możliwość bezpłatnego reali-
zowania zleceń. Przypomnieć należy, że
strony w umowie mogą zastrzec, że usługa
lub zlecenie zostanie wykonana nieodpłat-
nie; względnie wynikać to może z okolicz-
ności towarzyszących. Sytuacja taka jest
prawnie dopuszczalna i wprost przewidzia-
na w art. 735 § 1 k.c. Rozwiązanie takie jest
więc możliwe, choć rzadko stosowane.
Podkreślenia wymaga jednak, że zasadą
jest odpłatność zleceń, a bezpłatne ich
świadczenie jest odstępstwem od zasady4.
Skoro są możliwe zlecenia o charakterze
bezpłatnym, to tym bardziej należy przyj-
rzeć się znaczeniu art. 8a ust. 4 ustawy. 

Obowiązujące od kilku
miesięcy rozwiązania

prawne w zakresie
ochrony minimalnej

stawki godzinowej osób
zatrudnionych na pod-
stawie umowy zlecenia
oraz umów o świadcze-
nie usług mogą budzić
wątpliwości, zwłaszcza

jeśli chodzi o dokonywa-
nie rozliczeń.

Dylematy prawne 

Rozliczenia minimalnej stawki godzinowej

Łukasz ParońApel do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
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Pytaniem zasadniczym, jakie rodzi się w kontekście przepi-
sów art. 735 § 1 k.c. i art. 8a ust. 4 ustawy, jest wzajemna re-
lacja tych norm prawnych. W piśmiennictwie można spotkać
pogląd5, że ustawa, wprowadzając zakaz zrzeczenia się pra-
wa do wynagrodzenia, wyklucza możliwość zawierania
umów zlecenia o charakterze nieodpłatnym. Oczywiście do-
tyczy to tych umów, które podlegają przepisom ustawy za-
równo w zakresie podmiotowym, jak i przedmiotowym. Wy-
daje się, że pogląd ten jest słuszny, mając na uwadze reguły
wykładni prawa. Przepisy Kodeksu cywilnego w art. 735 do-
puszczają możliwość realizowania zlecenia o charakterze
nieodpłatnym, jednak należy zauważyć, że mają one charak-
ter regulacji ogólnej. Przepisy ustawy o minimalnym wyna-
grodzeniu za pracę stanowią w tym przypadku regulację
szczególną i zgodnie z zasadą lex specialis derogat legi gene-
rali w pełni uzasadniają odstępstwo od przepisów Kodeksu
cywilnego. Zostanie ono dokonane tylko w takim zakresie, 
w jakim znajdzie zastosowanie regulacja ustawy o minimal-
nym wynagrodzeniu za pracę, a co za tym idzie – nadal mogą
być zawierane umowy zlecenia o charakterze nieodpłatnym,
ale tylko takie, które nie będą podlegały przedmiotowemu 
i podmiotowemu zakresowi ustawy. Przykładowo mogą być
to umowy zawierane pomiędzy osobami fizycznymi, z któ-
rych żadna nie prowadzi działalności gospodarczej. 

Wynagrodzenia pieniężne

Kolejnym problemem rozliczeniowym jest ustanowiony w
art. 8a ust. 5 obowiązek wypłacania minimalnej stawki go-
dzinowej wyłącznie w formie pieniężnej. Niewątpliwie jest to
również przejaw ochrony pracobiorcy cywilnoprawnego,
tym razem co do formy świadczenia. Podkreślenia wymaga
zakres regulacji wskazanej normy prawnej. Unormowanie
nie dotyczy bowiem całokształtu wynagrodzenia umówio-
nego przez strony, a jedynie tej jego części, która ma zapew-
nić minimalną stawkę godzinową. Oznacza to, że strony
mogą umówić się na rozliczenia, które zostaną ukształtowa-
ne częściowo w formie pieniężnej, częściowo niepieniężnej.
Obecny stan prawny wyklucza możliwość dokonywania roz-
liczeń w systemie niepieniężnym do wysokości wynagrodze-
nia wynikającego z minimalnej stawki godzinowej. Rozwią-
zanie to ogranicza pewne formy wynagradzania, preferowa-
ne w niektórych sytuacjach. Można spotkać umowy, w któ-
rych wynagrodzeniem za wykonaną pracę było np. zdobycie
praktyki i doświadczenia czy odebranie określonej ilości ma-
teriału: produktu czy surowca, np. węgla. Niekiedy przed-
miotem wynagrodzenia był nocleg i wyżywienie albo zie-
miopłody, zwłaszcza w przypadku prac rolniczych6. Przed-
stawiona sytuacja jest dopuszczalna tylko wtedy, jeżeli 
w przypadku umowy zlecenia lub umowy o świadczenie
usług, do której stosuje się przepisy o zleceniu, wynagrodze-

nie niepieniężne będzie wynagrodzeniem dodatkowym
oprócz wypłaconego minimalnego wynagrodzenia wynika-
jącego ze stawki godzinowej, zrealizowanego w formie pie-
niężnej. Wprowadzenie tego rodzaju rozwiązania zmieniło
dotychczasowe oblicze rozliczeń pomiędzy stronami umów
cywilnoprawnych, jednak nie ma powszechnego wpływu,
albowiem większość zobowiązań rozliczana była w formie
pieniężnej w całości. Wydaje się również, że za przyjęciem
tego rozwiązania przemawia jedna z podstawowych funkcji
wynagrodzenia, jaką jest alimentacja. W zdecydowanej
większości przypadków zarobek pracownika i osoby świad-
czącej pracę na umowach cywilnoprawnych stanowi źródło
zaspokojenia ich potrzeb. Otrzymanie wynagrodzenia w for-
mie pieniężnej, stanowiącej usankcjonowany i powszechnie
akceptowalny środek płatniczy, ułatwia zapewnienia bytu
materialnego. Trudno polemizować z tym założeniem, nale-
ży zatem uznać przyjęte rozwiązanie za słuszne. 

Potwierdzanie godzin

Ciekawym zagadnieniem jest również ustawowy obowią-
zek określenia przez strony sposobu potwierdzania liczby
godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług. To istotne
z perspektywy możliwości dokonywania rozliczeń pomiędzy
stronami. Brzmienie art. 8b ust. 1 ustawy nie pozostawia wąt-
pliwości, że strony powinny w umowie określić sposób po-
twierdzania liczby godzin, a jeśli tego nie uczynią, zastoso-
wanie ma przepis art. 8b ust. 2 czy ust. 3. Sformułowanie
„sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia
lub świadczenia usług” wskazuje na bardzo szeroki obowią-
zek. Przede wszystkim nie chodzi tu tylko o zestawienie go-
dzin przepracowanych, przedłożone przez którąkolwiek ze
stron. Zwrot o sposobie potwierdzania godzin wskazuje, że
może tu chodzić o coś więcej aniżeli tylko zestawienie go-
dzin. Uzasadnione może być rozwiązanie, zgodnie z którym
umowny sposób potwierdzania obejmuje niejako dwa etapy
– pierwszym z nich jest sporządzenie comiesięcznego zesta-
wienia godzin, przedkładanego przez osobę świadczącą pra-
cę, a drugim jest weryfikacja tych godzin dokonywana przez
podmiot zlecający pracę. Potwierdzenie, o którym mowa w
art. 8b ust. 1 ustawy, polegałoby w takim przypadku na swo-
istym potwierdzeniu – uzgodnieniu przez obie strony ilości
przepracowanych godzin. W przypadku sporu w przedmio-
cie liczby godzin, które zostały przepracowane, a co za tym
idzie, za które przysługuje wynagrodzenie, właściwym orga-
nem do jego rozstrzygnięcia byłby wyłącznie sąd cywilny. Za
takim właśnie rozumieniem pojęcia „sposobu potwierdza-
nia” wydaje się przemawiać redakcja ust. 2 art. 8b ustawy,
która znajduje zastosowanie w przypadku, gdyby strony nie
wskazały w umowie sposobu potwierdzania godzin. Wów-
czas osoba świadcząca pracę (tu: przyjmujący zlecenie lub

świadczący usługi) przedkłada informację
o liczbie godzin wykonania zlecenia lub
świadczenia usług, w terminie poprzedza-
jącym termin wypłaty wynagrodzenia. Jak
widać, ustawodawca wyraźnie rozróżnia
„sposób potwierdzania” od „informacji o
liczbie godzin”, co sugeruje, że w pierw-
szym przypadku mamy do czynienia nie
tylko z zestawieniem, lecz także z nieco
szerszą formułą, obejmującą dodatkowo
czynności weryfikacyjne, które mają na
celu potwierdzenie godzin. Zgodnie z ust.
1 art. 8b ustawy obie strony umowy powin-
ny uwzględnić te czynności i je wykony-
wać. W przypadku niedopełnienia tego
obowiązku, tj. ustalenia w umowie sposo-
bu potwierdzania godzin, ustawodawca
wydaje się niejako uprzywilejowywać oso-
bę świadczącą pracę. Wskazuje na to redak-
cja przepisu art. 8b ust. 2 ustawy, zgodnie 
z którą w przypadku nieokreślenia w umo-
wie sposobu potwierdzania godzin przyj-
mujący zlecenie lub świadczący usługi
przedkłada w formie pisemnej, elektronicz-
nej lub dokumentowej, informację o liczbie
godzin wykonania zlecenia lub świadcze-
nia usług, w terminie poprzedzającym ter-
min wypłaty wynagrodzenia. Konstrukcja
przepisu nie wskazuje w tym przypadku na
konieczność dokonywania potwierdzenia
godzin, co może sugerować, że przedsta-
wienie takiego zestawienia oznacza po
stronie podmiotu zlecającego pracę obo-
wiązek zapłaty minimalnej stawki godzino-
wej za taką liczbę godzin, jaka została
przedłożona przez wykonawcę. Stąd też
wobec niedopełnienia obowiązku wyrażo-
nego w art. 8b ust. 1 ustawy wprowadzono
w art. 8b ust. 2 swoistą sankcję, w postaci
konieczności dokonania rozliczenia na
podstawie zestawienia godzin przedłożo-
nego przez osobę świadczącą pracę. 

W praktyce proces potwierdzania liczby
godzin bywa rozbudowany i obejmuje np.
udział pracobiorcy przedkładającego ze-
stawienie liczby godzin, koordynatora
osób realizujących zlecenia lub usługi, oso-
by nadzorującej dany obszar – przełożone-
go wobec koordynatora i wreszcie osoby
zatwierdzającej zestawienie w imieniu
przedsiębiorcy. Jak widać z przedstawione-

go przykładu, proces ten może być zarów-
no bardzo prosty, jak i złożony, zależnie od
decyzji podjętej przez podmiot organizują-
cy pracę.  

Ważną regulację, zwłaszcza z perspekty-
wy sposobu realizowania różnorodnych
koncepcji pracy tymczasowej, zawarto 
w art. 8b ust. 4 ustawy. Na mocy tego prze-
pisu wyłączono stosowanie ust. 1-3 w sto-
sunku do osób wykonujących zlecenie lub
świadczących usługi w przypadku skiero-
wania ich do pracy na podstawie przepi-
sów ustawy o zatrudnianiu pracowników
tymczasowych. W takim przypadku praco-
dawca użytkownik został zobowiązany do
prowadzenia ewidencji liczby godzin wy-
konania zlecenia lub świadczenia usług.
Rozwiązanie to wydaje się logiczne, jednak
należy zwrócić uwagę na pewną niedosko-
nałość. Zakładając, zgodnie z wolą ustawo-
dawcy, że wynagrodzenie będzie wypłaca-
ne osobie świadczącej pracę przez agencję

Ustawa, wprowadzając
zakaz zrzeczenia się prawa
do wynagrodzenia, wyklu-
cza możliwość zawierania

umów zlecenia o charakte-
rze nieodpłatnym.
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pracy tymczasowej (bo z nim zawarła umo-
wę), pracodawca użytkownik musi wcze-
śniej przekazać tej agencji informację 
o liczbie godzin pracy. W przypadku nie-
przekazania może dojść do zakłóceń w re-
alizacji obowiązku wypłaty wynagrodzenia.
Stąd też agencja pracy tymczasowej i praco-
dawca użytkownik powinni uzgodnić suk-
cesywne przekazywanie informacji. Wydaje
się także, że wobec tak zinstytucjonalizowa-
nej formy organizacji pracy, jaką jest praca
tymczasowa, należałoby rozważyć ustawo-
wy obowiązek dokonywania takich uzgod-
nień, a nawet wprowadzić w ustawie goto-
we rozwiązania w tym zakresie.

Odrębnie dla każdego

Omawiając obowiązek potwierdzania
liczby godzin wykonania zlecenia lub usłu-
gi, nie sposób pominąć regulacji zawartej

w art. 8b ust. 5 ustawy. Norma prawna za-
warta w przepisie znajduje zastosowanie 
w przypadku jednoczesnego, wspólnego
świadczenia usług lub zlecenia przez kilka
osób. W takim przypadku potwierdzenie
jest dokonywane odrębnie dla każdej 
z osób. Rozwiązanie takie jest podyktowa-
ne możliwością powierzenia wykonywania
zlecenia osobie trzeciej, co wprost dopusz-
cza art. 738 k.c. Założeniem dla tej sytuacji
jest zastępstwo osoby, która zobowiązała
się realizować umowę. Ustawa dopuszcza
taką sytuację, jednak nie uznaje tego za
oczywistą praktykę. Art. 738 k.c. wprost sta-
nowi, że powierzenie osobie trzeciej może
nastąpić tylko wtedy, gdy to wynika z umo-
wy, zwyczaju lub zmuszają do tego okolicz-
ności. Sytuacje takie nie będą raczej stano-
wiły powszechnej praktyki, jednak są moż-
liwe. Stąd też bardzo pozytywnie należy
ocenić prezentowane rozwiązanie, ponie-
waż zapewnia ono podstawę do dokona-
nia rozliczeń z osobami współświadczący-
mi pracę i nie powoduje kolizji. W przypad-
ku wspólnego świadczenia usługi lub zle-
cenia, po potwierdzeniu liczby przepraco-
wanych godzin, zgodnie z art. 8a ust. 3
ustawy, każdy z nich nabędzie prawo do
minimalnej stawki godzinowej. Obie nor-
my prawne, zawarte w art. 8b ust. 5 i 8a ust.
3 ustawy, eliminują możliwe kolizje, jakie
mogłyby powstać w sytuacji, w której na
skutek zastępstw związanych z nieobecno-
ściami wykonawców, dochodziłoby do nie-
uzgodnienia liczby przepracowanych go-
dzin. Łatwo można sobie wyobrazić sytu-
ację, w której umowa jest realizowana
przez cztery osoby, samodzielnie ustalają-
ce sobie czas realizacji zlecenia. Ze względu
na nieobecność jednej z nich (spowodowa-
ną chorobą) pozostałe trzy osoby w danym
miesiącu zrealizowały cały zakres zobowią-
zania określonego umową zlecenia. W
przypadku prowadzenia odrębnych reje-
strów godzin i dokonania ich potwierdze-
nia trzy osoby świadczące zlecenie otrzy-
mają wynagrodzenie, nie czekając na
przedstawienie stosownego dokumentu
przez czwartą osobę, która jest nieobecna.

Ciekawym zagadnieniem praktycznym
może być sytuacja, w której zleceniobiorca

bądź wykonawca usługi nie przedłoży zestawienia godzin
pracy osobie zlecającej usługę lub zlecenie. Wydaje się, że 
w takiej sytuacji podmiot organizujący pracę nie będzie zo-
bowiązany do wypłaty świadczenia pieniężnego, ze względu
na brak właściwego współdziałania wierzyciela z dłużnikiem
przy obowiązku zapłaty wynagrodzenia wynikającego ze
stawki minimalnej7. Podstawy prawnej dla takiej oceny moż-
na upatrywać w art. 354 § 2 k.c. Sytuacje takie prawdopo-
dobnie będą miały charakter sporadyczny, ale nie można ich
wykluczyć. Mogą być następstwem nieobecności lub choro-
by osoby świadczącej zlecenie (usługę). Komplikacją może
być sytuacja, w której wykonawca umowy przedłoży zesta-
wienie godzin zlecającemu, jednak już w następnym dniu
będzie nieobecny. Nieobecność ta może uniemożliwić prze-
prowadzenie procesu potwierdzania godzin pracy, o którym
była już mowa. Również w takiej sytuacji, do czasu zakończe-
niu ustalonej przez strony procedury potwierdzania godzin,
zleceniodawca ma możliwość powstrzymania się od wypła-
cenia wynagrodzenia. Przykład ten ilustruje, jak ważny jest
obowiązek potwierdzania przepracowanych godzin i jak ta,
z pozoru prosta czynność, może skomplikować dokonanie
rozliczeń. 

Konkludując, obowiązek ustalenia sposobu potwierdzania
liczby przepracowanych godzin jest interesującym rozwiąza-
niem, ponieważ niejako obliguje strony do tego, aby wspól-
nie zweryfikowały wykonanie zlecenia lub usługi, w kontek-
ście przepracowanego czasu. Strony, dokonując potwierdze-
nia przepracowanego czasu, dokonują również oceny wyko-
nania zobowiązania wynikającego z umowy w ujęciu czaso-
wym. Wykonawca zlecenia wskaże liczbę przepracowanych
godzin, a zleceniodawca oceni, czy tak było rzeczywiście.
Mając na względzie fakt, że przepisy ustawy wiążą uprawnie-
nia pracobiorcy w zakresie minimalnej stawki godzinowej 
z liczbą przepracowanych godzin, owo potwierdzenie nabie-
ra szczególnego znaczenia. Warto podkreślić, że organy Pań-
stwowej Inspekcji Pracy nie zostały wyposażone w środki
prawne do weryfikacji przepracowanego czasu pracy w ra-
mach usługi czy zlecenia. Inspektor pracy na podstawie art.
10 ust. 1 pkt 15a ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwo-
wej Inspekcji Pracy posiada kompetencje do kontrolowania
wypłacania wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wy-
sokości minimalnej stawki godzinowej. Wskazać jednak na-
leży, że zgodnie z art. 11b ustawy o PIP państwowi inspekto-
rzy pracy są uprawnieni do skierowania wystąpienia lub wy-
dania polecenia w sprawie wypłacenia wynagrodzenia 
w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki go-
dzinowej, zgodnie z przepisami ustawy. Wzmiankowany
przepis expressis verbis nie daje organom kontrolnym upraw-
nienia do weryfikowania liczby przepracowanych godzin, 
w tym znaczeniu, w którym oznaczałoby to możliwość wery-
fikacji informacji zawartych w danych o przepracowanym

czasie, w szczególności gdy strony stosunku cywilnopraw-
nego przedstawiałyby odmienne zestawienia. 

Terminy wypłat

Kolejną istotną kwestią związaną z rozliczeniem wynagro-
dzenia jest terminowość wypłacania świadczenia pieniężne-
go. Niestety brakuje rozbudowanych regulacji w tym zakre-
sie, a sposób ich ujęcia rodzi spore wątpliwości. Zagadnienie
jest o tyle ważne, że termin wypłaty świadczenia stanowi
element ochrony prawa do wynagrodzenia. Ustawodawca
jedynie w art. 8a ust. 6 ustawy zawarł postanowienie, zgod-
nie z którym w przypadku umów zawartych na czas dłuższy
niż 1 miesiąc wypłaty wynagrodzenia w wysokości wynikają-
cej z wysokości minimalnej stawki godzinowej dokonuje się
co najmniej raz w miesiącu. Przepis dotyczy jedynie umów
zawartych na czas dłuższy niż 1 miesiąc, a więc nie obejmuje
swym zakresem umów zawieranych na okresy miesięczne
lub krótsze. W takim przypadku zastosowanie znajdzie regu-
lacja Kodeksu cywilnego, a dokładnie art. 744 k.c. Zgodnie 
z nim w razie odpłatnego zlecenia wynagrodzenie należy się
przyjmującemu dopiero po wykonaniu zlecenia, chyba że co
innego wynika z umowy lub z przepisów szczególnych. Jak
zauważa słusznie P. Machnikowski8, roszczenie o zapłatę wy-
nagrodzenia staje się wymagalne z chwilą dokonania zleco-
nej czynności. Oczywiście regułę tę strony mogą zmienić 
w umowie, przewidując wypłacenie wynagrodzenia w części
lub całości z góry, zaliczkowo czy po upływie określonego
czasu po zrealizowaniu umowy, np. 14 dni po wykonaniu
przedmiotu zobowiązania. Podkreślenia wymaga fakt, że
ustalenia umowne modyfikujące termin wypłaty wynagro-
dzenia są dopuszczalne w przypadku umów zawartych na
okres miesięczny lub krótszy.  

W przypadku umów zawartych na okres przekraczający 
1 miesiąc – którego dotyczy regulacja art. 8a ust. 6 – ustawo-
dawca posłużył się dość niefortunnym zapisem ustawowym
o obowiązku wypłaty wynagrodzenia w wysokości wynika-
jącej z wysokości minimalnej stawki godzinowej co najmniej
raz w miesiącu. Niewątpliwie zabieg ten miał na celu ochro-
nę prawa do wynagrodzenia, a podyktowany był funkcją ali-
mentacyjną wynagrodzenia. Użyte sformułowanie budzi
jednak wątpliwości co do charakteru prawnego: czy wskazu-
je na termin wypłaty, na częstotliwość jej dokonywania czy
może na oba pojęcia jednocześnie? Zapis jest niewątpliwie
wzorowany na konstrukcji prawa pracy, zawartej w art. 85 
§ 1 k.p. Przypomnijmy, że przepis Kodeksu pracy stanowi 
o obowiązku wypłaty wynagrodzenia za pracę co najmniej raz
w miesiącu, w stałym i z góry ustalonym terminie. Powszech-
nie przyjmuje się, że zawarty w Kodeksie pracy zapis o wypła-
cie dokonywanej co miesiąc wskazuje na częstotliwość wypła-
ty, a nie na termin9. Zapisy w prawie pracy wskazują jednak

Strony, dokonując po-
twierdzenia przepracowa-
nego czasu, dokonują rów-
nież oceny wykonania zo-
bowiązania wynikającego 
z umowy w ujęciu czaso-
wym. 
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dodatkowo na obowiązek ustalenia terminu wypłaty wyna-
grodzenia i wyznaczają terminy maksymalne dla dokonania
tej czynności – najpóźniej do 10 dnia następnego miesiąca
kalendarzowego. Takiego rozwinięcia brakuje jednak w ana-
lizowanej ustawie, co rodzi uzasadnione pytania, kiedy po-
winna nastąpić wypłata. Jednocześnie podnieść należy, że
wyrażony w ustawie obowiązek wypłacania świadczenia 
w odstępach comiesięcznych wskazuje w sposób pośredni
na termin wypłaty, bowiem zakreśla konieczność cyklicz-
nych, co miesięcznych świadczeń pieniężnych. Skoro tak, to
w każdym cyklu comiesięcznym musi nastąpić przynajmniej
jedna wypłata wynagrodzenia za zlecenie lub usługę. Fak-
tyczny problem może dotyczyć jedynie pierwszej wypłaty10.
Jeżeli bowiem zleceniodawca dokona pierwszej wypłaty, to
każda kolejna będzie musiała być dokonana najpóźniej 
w ciągu miesiąca od tej pierwszej, aby zachować obowiązek
wypłat comiesięcznych. Zasadniczym jednak pytaniem jest
to, kiedy powinna nastąpić pierwsza wypłata wynagrodze-
nia z umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, za-
wartej na okres przekraczający jeden miesiąc. Odpowiedź na
to pytanie nie jest jednoznaczna. K. Jaśkowski i E. Maniew-
ska11 formułują postulat dokonania pierwszej wypłaty mie-
sięcznej najpóźniej z upływem miesiąca od dnia rozpoczęcia
pracy; dodatkowo zastrzegają, że może obejmować wyna-
grodzenie za niepełny miesiąc. Jako uzasadnienie postawio-
nej tezy wskazują, że przepisy ustawy nie zawierają dyspozy-
cji zobowiązującej do wypłacania wynagrodzenia w pełnej
wysokości, zwracają też uwagę na brak zapisu o możliwości
wypłacania wynagrodzenia w następnym miesiącu kalenda-
rzowym. Autorzy poruszają również problem niemożności
wypłacenia wynagrodzenia za pełny miesiąc kalendarzowy
w ostatnim jego dniu, mając na uwadze konieczność rozli-
czania przepracowanego czasu pracy. Wydaje się, że może to
w istocie powodować wypłacanie minimalnej stawki godzi-
nowej co najmniej dwa razy w miesiącu, tak aby dopełnić
obowiązku świadczenia comiesięcznego. 

Okresy obrachunkowe

Podkreślić należy też, że ustawodawca nie odniósł się we
wzmiankowanym przepisie do zagadnienia okresów obra-
chunkowych. Rodzi się oczywiste pytanie, za jaki okres wy-
nagrodzenie będzie wypłacane w cyklach comiesięcznych.
Zakładając możliwość dokonywania wypłat częściej niż raz
w miesiącu (a takie sytuacje mogą mieć miejsce), zlecający
pracę może ustalić pewne okresy obrachunkowe, z których
będzie zliczał przepracowany czas, i za nie dokonywać wy-
płat kilka razy w miesiącu. Przykładowo, strony postanawiają
o dokonywaniu wypłaty minimalnej stawki godzinowej 
w dniach 20 danego miesiąca i 5 następnego miesiąca. 
W pierwszym terminie następowałaby wypłata za okres ob-

rachunkowy od 1 do 15 danego miesiąca, w drugim terminie
następowałaby wypłata za okres obrachunkowy od 16 do
ostatniego dnia miesiąca. Rozwiązanie takie spełniałoby wy-
móg świadczenia wynagrodzenia co najmniej raz w miesią-
cu, a dodatkowo umożliwiałoby przeprowadzenie ustawo-
wego obowiązku potwierdzenia liczby przepracowanych
godzin. Nie bez znaczenia pozostaje w analizowanym przy-
padku również kwestia tego, że spełnienie świadczenia pie-
niężnego następuje w momencie przekazania środków pie-
niężnych wykonawcy umowy, o czym będzie mowa dalej;
nie wystarczy więc obliczyć wynagrodzenia, ale dodatkowo
trzeba przekazać je w tym terminie pracobiorcy.

Skuteczne zobowiązanie

Omawiając termin wypłaty wynagrodzenia, zważyć nale-
ży, że formułowane są również inne poglądy na ten problem,
które także prezentują uzasadnione racje. Z perspektywy za-
pisów ustawy nie wynika zakaz rozliczania się z osobą świad-
czącą zlecenie lub usługę po zakończeniu miesiąca kalenda-
rzowego. Skoro tak, to dopuszczalne jest dokonywanie obra-
chunku przepracowanego czasu po jego upływie. W prakty-
ce oznacza to, że po zakończeniu każdego miesiąca pracy
powinno nastąpić rozliczenie pracy i wypłacenie wynagro-
dzenia. Rozliczenie bezwzględnie musi obejmować opisy-
wane potwierdzenie przepracowanego czasu, a następnie
powinna nastąpić wypłata wynagrodzenia z tego tytułu.
Jako termin wypłaty należy przyjąć termin ustalony przez
strony – wobec braku wyraźnej regulacji ustawowej, przy
czym ustalenia te nie mogą naruszać obowiązku comiesięcz-
nej wypłaty. W praktyce oznacza to, że wypłata powinna na-
stępować co miesiąc, a świadczenie pieniężne nabierze cha-
rakteru świadczenia okresowego. W takiej sytuacji ponownie
wracamy do pytania, czy wynagrodzenie może być wypłaco-
ne w innym miesiącu niż miesiąc, w którym świadczona była
praca. Istnieje pogląd12 dopuszczający taką możliwość. Jako
jego uzasadnienie może służyć założenie, że jeżeli rozlicze-
nie ma obejmować miesiąc (a nie jest to wykluczone), to
przede wszystkim musi dojść do sporządzenia zestawienia
przepracowanego czasu pracy, co może nastąpić po jego
pełnym przepracowaniu, a następnie do potwierdzenia
przez obie strony liczby przepracowanych godzin. Dopiero
po tych dwóch czynnościach można mówić o powstaniu w
sposób skuteczny zobowiązania do wypłacenia wynagro-
dzenia. Wydaje się, że ustawodawca dostrzega owo następ-
stwo zdarzeń, czemu daje wyraz w art. 8b ust. 2 ustawy. 
W przepisie tym wskazano bowiem, że w przypadku niedo-
konania ustaleń co do sposobu potwierdzania liczby prze-
pracowanych godzin przyjmujący zlecenie przedkłada infor-
mację o liczbie godzin wykonania zlecenia, w terminie po-
przedzającym termin wypłaty wynagrodzenia. Zapis taki

wskazuje wprost kolejność czynności: termin przed-
łożenia liczby godzin i – późniejszy – termin wypłace-
nia wynagrodzenia. Skoro zakładamy obowiązek co-
miesięcznej wypłaty wynagrodzenia, wynikający
wprost z ustawy, to w przypadku praktyki rozliczania
po zakończeniu miesiąca kalendarzowego, przedło-
żenie zestawienia nastąpi w pierwszych dniach mie-
siąca następnego i dopiero po upływie kilku dni na-
stąpi wypłata. W praktyce może to oznaczać, że ter-
min wypłaty przypadnie na 10 dzień następnego
miesiąca kalendarzowego. Podkreślenia wymaga
fakt, że wobec brzmienia art. 744 k.c. i niepełnej regu-
lacji ustawy, to strony mogą – a nawet powinny – do-
konać ustalenia terminu wypłaty wynagrodzenia, 
a dodatkowo terminu przedłożenia zestawienia licz-
by godzin przepracowanych w ramach realizacji
usługi czy zlecenia. 

Prawidłowo spełniane

Istotne dla ustalenia terminu wynagrodzenia jest
pytanie o jego prawidłowe wypłacenie. Świadczenie
pieniężne, co do zasady, będzie spełnione w sposób
prawidłowy, o ile w wyznaczonym miejscu i czasie
dojdzie do przekazania środków osobie uprawnio-
nej, tj. wykonawcy zlecenia. Zakładając, że dług pie-
niężny ma charakter długu oddawczego, zastosowa-
nie znajdą właściwe przepisy Kodeksu cywilnego, tj.
art. 454 § 1 zd. 2. Zgodnie z nim świadczenie pienięż-
ne powinno być spełnione w miejscu zamieszkania
lub w siedzibie wierzyciela w chwili spełnienia świad-
czenia. W sytuacji zmiany miejsca zamieszkania lub
siedziby przez wierzyciela po powstaniu zobowiąza-
nia wierzyciel ponosi koszty nadwyżki stąd wynikają-
cej. Z przepisu wprost wynika, że świadczenie będzie
spełnione prawidłowo, jeżeli w omawianym terminie
zostanie przekazane osobie uprawnionej, w analizo-
wanym przypadku wykonawcy usługi lub zlecenia, 
w miejscu zamieszkania. Środki pieniężne powinny
zostać na wskazany adres przesłane lub dostarczone
przez zleceniodawcę w terminie. Nie jest jednak wy-
kluczone, że strony dokonają modyfikacji miejsca
spełnienia świadczenia na najczęściej spotykane, tj.
na wskazany rachunek bankowy. Wówczas w ozna-
czonym terminie środki powinny być dostępne na
koncie pracobiorcy. Uwagi te są o tyle istotne, że dla
wypełnienia obowiązku terminowego wypłacenia
wynagrodzenia podmiot zlecający pracę powinien
uwzględnić również co najmniej jeden dzień na do-
konanie przelewu lub kilka dni na przesłanie go
pocztą. Nie jest oczywiście wykluczone rozwiązanie,
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W siedzibie Głównego Inspektoratu Pracy
25 kwietnia br. odbył się finał IV edycji kon-
kursu „Poznaj swoje prawa w pracy”, w któ-
rym uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
sprawdzali swoją wiedzę z zakresu prawnej
ochrony pracy i bhp. W rozgrywce finało-
wej spotkało się 48 uczniów, którzy wygrali
rywalizację na etapie regionalnym. 

Wszystkich zgromadzonych, uczniów oraz ich opiekunów,
przywitał dyrektor Departamentu Prewencji i Promocji GIP
Zbigniew Kowalczyk. Przeczytał list głównego inspektora
pracy Romana Giedrojcia do uczestników, w którym szef in-
spekcji gratulował wszystkim finalistom, a także podkreślał,
że ich sukces jest podwójny, dodatkowo bowiem zyskali wie-
dzę o możliwościach przeciwdziałania zagrożeniom, co bez
wątpienia przełoży się na ich bezpieczeństwo, gdy nadejdzie
czas rozpoczęcia pracy zawodowej.

W ciągu czterech lat trwania konkursu w różnych jego eta-
pach wzięło udział prawie 28 tysięcy uczestników. Do konkur-
su zgłaszają się szkoły ponadgimnazjalne uczestniczące 
w programie edukacyjnym „Kultura bezpieczeństwa”, realizo-
wanym przez Państwową Inspekcję Pracy. Rywalizacja jest for-
mą popularyzacji bezpiecznej pracy oraz wiedzy z zakresu
prawa pracy, legalności zatrudnienia i zasad bhp. W czwartej
edycji do etapu szkolnego konkursu przystąpiły 344 szkoły
ponadgimnazjalne (w I edycji – 275 szkół, w II edycji – 301, 
w III edycji – 327) i ponad 8,4 tysiąca uczniów z całej Polski. Po
etapie szkolnym do rozgrywek regionalnych zakwalifikowało
się po 2 uczniów z każdej szkoły. Po etapie regionalnym 48 naj-
lepszych uczestników, po 3 z każdego województwa, zyskało
prawo udziału w finale centralnym. Podczas ostatecznego

starcia uczestników każdy otrzymał test składający się z 50 py-
tań, w tym 20 pytań o podwyższonej trudności.  

Rywalizację zwyciężyła Joanna Wytrzęś z Liceum Ogólno-
kształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku. Drugie
miejsce zajęła Klaudia Baranowska z Zespołu Szkół nr 1 im.
Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu, a trzecie miejsce
zdobyła Aleksandra Gromadzka z Zespołu Szkół Handlo-
wo-Ekonomicznych w Białymstoku. 

Prace uczestników sprawdzała Centralna Komisja Konkur-
sowa w składzie: dyrektor Departamentu Prawnego GIP Ha-
lina Tulwin (przewodnicząca), dyrektor Departamentu Nad-
zoru i Kontroli Krzysztof Kowalik, dyrektor Departamentu
Legalności Zatrudnienia Jarosław Leśniewski, wicedyrektor
Departamentu Prewencji i Promocji Wojciech Gonciarz, kie-
rownik Sekcji Prewencji Artur Sobota oraz sekretarz komisji
Elżbieta Słabosz. 

Młodzi, bezpieczni zgodnie z którym strony ustalą, iż pienią-
dze będą odbierane gotówką w miejscu
spełnienia świadczenia, aczkolwiek wydaje
się, że będą to sporadyczne sytuacje. 

Dopuszczalne i stosowane

Problemowi rozliczeń towarzyszy nie-
wątpliwie praktyczne zagadnienie wyna-
grodzenia ryczałtowego przysługującego
wykonawcy zlecenia w przypadku świad-
czenia pracy w zastrzeżonym wymiarze
godzin, np. nie mniej niż 60 i nie więcej niż
80 godzin, z jednoczesnym zastrzeżeniem
wykonania powierzonej pracy. Tak może
być na przykład przy roznoszeniu ulotek
czy prowadzeniu promocji towarów w hi-
permarkecie. Zakładając swobodną wolę
stron ukształtowania umowy, wynikającą
z art. 3531 Kodeksu cywilnego, postano-
wienie o minimalnym i maksymalnym wy-
miarze godzinowym świadczenia pracy
wydaje się w pełni możliwe. Paradoksal-
nie, każda ze stron może być zaintereso-
wana takim zapisem. Pracobiorca będzie
wiedział w przybliżeniu, jaki czas ma po-
święcić na realizację zlecenia i jak mocno
zostanie ograniczona jego dyspozycyj-
ność, zleceniodawca będzie miał świado-
mość, ile maksymalnie będzie go „koszto-
wała” praca osoby podejmującej się reali-
zacji zlecenia. Rozwiązania tego rodzaju
są prawnie dopuszczalne i w praktyce spo-
tykane. Wydają się odpowiedzią na zmie-
niające się warunki prawne świadczenia
pracy. Zapisy takie wzbogacane są dodat-
kowo o postanowienia, zgodnie z którymi
świadczenie pracy ponad wymiar ustalo-
ny w umowie (w przykładzie ponad 80 go-
dzin) jest dopuszczalne pod warunkiem
uzyskania zgody osoby koordynującej
pracę. Prezentowane rozwiązanie również
należy uznać za dopuszczalne i stanowią-
ce przejaw ogólnej koordynacji nad pro-
cesem realizacji zlecenia lub usługi, co jest
właściwe również w stosunkach cywilno-
prawnych.  

st. inspektor pracy – główny specjalista
Łukasz Paroń

OIP Wrocław

Przypisy

1 Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie
ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za
pracę oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 
z dnia 17 sierpnia 2016 r., poz. 1265.

2 Tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2008.

3 https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2 /1228
1200/12333352/12333357/dokument2188
39.pdf

4 Zob. P. Machnikowski, (w:) Kodeks cywil-
ny. Komentarz, t. II, Warszawa 2004, s. 374.
Odmiennie na problem zapatruje się 
K. Walczak, Wynagrodzenie minimalne 
w umowach zlecenia i o świadczenie usług –
zagadnienia doktrynalne i praktyczne, cz. 1,
„Monitor Prawa Pracy” 2016, nr 8, s. 398 i nast.

5 I. Nowacka, M. Rotkiewicz, Ł. Guza, Płaca
minimalna: rewolucyjne zmiany, Warszawa
2016, s. 60.

6 Interesujący problem rozliczania mini-
malnego wynagrodzenia za pracę częścio-
wo w formie pieniężnej i niepieniężnej
podnosi M. Seweryński: Minimalne wyna-
grodzenie za pracę – wybrane zagadnienia,
(w:) Wynagrodzenie za pracę w warunkach
społecznej gospodarki rynkowej i demokra-
cji, red. W. Sanetra, Warszawa 2009, s. 63.

7 Tak też K. Jaśkowski, E. Maniewska, Mini-
malne wynagrodzenie w umowach zlecenia 
i o świadczenie usług, „Praca i Zabezpiecze-
nie Społeczne” 2017, nr 2, s. 28.

8 P. Machnikowski, (w:) Kodeks cywilny.
Komentarz, t II., Warszawa 2004, s. 387.

9 M. Zieleniecki, (w:) Kodeks pracy, Komen-
tarz, wyd. 3, Warszawa 2017, s. 431; a także
M. Skąpski, (w:) Kodeks pracy, Komentarz,
Warszawa 2014, s. 589 i nast.

10 Podobnie problem postrzegają K. Jaś-
kowski, E. Maniewska, Minimalne wynagro-
dzenie...

11 K. Jaśkowski, E. Maniewska, Minimalne
wynagrodzenie…

12 I. Nowacka, M. Rotkiewicz, Ł. Guza, Pła-
ca minimalna: rewolucyjne zmiany, Warsza-
wa 2016, s. 62.

Po zakończeniu każdego
miesiąca pracy powinno
nastąpić rozliczenie pracy 
i wypłacenie wynagrodze-
nia. Rozliczenie bez-
względnie musi obejmo-
wać potwierdzenie prze-
pracowanego czasu, a na-
stępnie powinna nastąpić
wypłata wynagrodzenia 
z tego tytułu. Jako termin
wypłaty należy przyjąć ter-
min ustalony przez strony.

Świadczenie pieniężne,
co do zasady, będzie speł-
nione w sposób prawidło-
wy, o ile w wyznaczonym
miejscu i czasie dojdzie do
przekazania środków oso-
bie uprawnionej, tj. wyko-
nawcy zlecenia.
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Przepisy dotyczące minimalnej stawki
godzinowej, przysługującej osobom fizycz-
nym przyjmującym zlecenie lub świadczą-
cym usługi na podstawie umów, o których
mowa w art. 734 i art. 750 k.c., obowiązują
od 1 stycznia 2017 r. w związku z wejściem
w życie zmian do ustawy z dnia 10 paź-
dziernika 2002 r. o minimalnym wynagro-
dzeniu za pracę. W 2017 r. minimalna staw-
ka godzinowa wynosi 13 złotych brutto. 

Odszkodowanie za nienależyte
wykonanie umowy

Należy wyjaśnić, że umowy, o których
mowa w art. 734 i art. 750 k.c., umowa zle-
cenia oraz umowy o świadczenie usług, do
których stosuje się odpowiednio przepisy 
o zleceniu, podlegają reżimowi odpowie-
dzialności kontraktowej określonej w art.
471 k.c. Przyjmujący zlecenie lub świadczą-
cy usługi, jako dłużnik, obowiązany jest do
naprawienia szkody wynikłej z niewykona-
nia lub nienależytego wykonania zobowią-
zania, chyba że niewykonanie lub nienale-
żyte wykonanie jest następstwem okolicz-
ności, za które dłużnik nie ponosi odpowie-
dzialności. Jeżeli ze szczególnego przepisu
ustawy albo z czynności prawnej nie wyni-
ka nic innego, dłużnik odpowiedzialny jest
za niezachowanie należytej staranności
(art. 472 k.c.). Zatem odpowiedzialność
kontraktowa zachodzi, jeżeli po stronie
wierzyciela (zleceniodawcy) powstała
szkoda w postaci uszczerbku na majątku,
przy czym szkoda ta musi być spowodowa-
na niewykonaniem lub nienależytym wy-
konaniem zobowiązania przez dłużnika
(przyjmującego zlecenie lub świadczącego
usługi), pomiędzy faktem niewykonania

lub nienależytego wykonania zobowiąza-
nia a powstałą szkodą musi istnieć związek
przyczynowy. Ciężar dowodu co do istnie-
nia wymienionych przesłanek odpowie-
dzialności kontraktowej spoczywa na zle-
ceniodawcy. Przepis art. 471 k.c. wprowa-
dza domniemanie winy dłużnika w zakre-
sie niewykonania lub nienależytego wyko-
nania zobowiązania co najmniej w zakresie
zachowania należytej staranności, zatem
to na przyjmującym zlecenie lub świadczą-
cym usługi spoczywa ciężar obalenia tego
domniemania.

Utracone korzyści

W przypadku przyjmującego zlecenie
lub świadczącego usługi szkoda, oprócz
rzeczywistej straty, może obejmować także
utracone korzyści. Zgodnie z wyrokiem
Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 30
listopada 2016 r. (sygn. akt I ACa 644/16)
„utrata korzyści (lucrum cessans) polega na
niepowiększeniu się czynnych pozycji ma-
jątku poszkodowanego, które pojawiłyby
się w tym majątku, gdyby nie zdarzenie wy-
rządzające szkodę. Szkoda w postaci utra-
conych korzyści nie może być całkowicie
hipotetyczna, ale musi być wykazana przez
poszkodowanego z tak dużym prawdopo-
dobieństwem, że w świetle doświadczenia
życiowego uzasadnia przyjęcie, iż utrata
spodziewanych korzyści rzeczywiście na-
stąpiła”.

Kary umowne

Strony umowy zlecenia lub o świadcze-
nie usług mogą zmodyfikować zasady od-
powiedzialności kontraktowej, wprowa-

W ciągu zaledwie czte-
rech miesięcy obowiązy-
wania nowych regulacji
inspektorzy pracy, pro-
wadząc kontrole oraz
udzielając porad praw-
nych, spotykali się 
z przypadkami braku
wypłaty całości lub czę-
ści wynagrodzenia wyni-
kającego z minimalnej
stawki godzinowej. Moż-
na to kwalifikować jako
próby omijania przepi-
sów prawa. Zlecenio-
dawcy wykorzystują 
w tym celu zasady prawa
cywilnego związane 
z odpowiedzialnością za
nienależyte wykonanie
umowy. 

Próby omijania stawki godzinowej

Natalia Grunwald
dzając do treści umowy postanowienia dotyczące kar
umownych. Zgodnie z art. 483 § 1 k.c. można zastrzec 
w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania
lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego
nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Ko-
rzyścią wynikającą z zastrzeżenia kar umownych jest brak
obowiązku udowodnienia wysokości poniesionej szkody,
kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten
wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej
szkody. Należy jednak pamiętać, że dłużnik jest zwolniony 
z obowiązku zapłaty kary umownej, jeżeli wykaże, że przy-
czyną niewykonania lub nienależytego wykonania zobowią-
zania są okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności. 

Próby uniknięcia wypłaty

Zleceniodawcy, w celu uniknięcia zapłaty wynagrodzenia
w wysokości wynikającej z minimalnej stawki godzinowej,
wykorzystują niekiedy wskazane wcześniej zasady odpowie-
dzialności za nienależyte wykonanie umowy. Z wynagrodze-
nia potrącane są należności z tytułu zastrzeżonych kar
umownych. Zawierane są również z przyjmującymi zlecenie
lub świadczącymi usługi umowy ugody czy też porozumie-
nia, które po pierwsze prowadzą do uznania zobowiązania
do zapłaty odszkodowania przez przyjmującego zlecenie
lub świadczącego usługi, a po drugie prowadzą do potrące-
nia tak uznanej wierzytelności zleceniodawcy z wierzytelno-
ścią z tytułu wynagrodzenia przysługującego przyjmujące-
mu zlecenie lub świadczącemu usługi. Zdarzają się przypad-
ki, że kwota do potrącenia jest równa kwocie pełnego wyna-
grodzenia za wykonaną pracę. 

W przypadku obciążenia z tytułu odpowiedzialności kon-
traktowej zleceniodawcy, nie mogąc wykazać rzeczywistej
kwoty szkody, wskazują, iż wskutek działań przyjmującego
zlecenie utracili przyszły zarobek (np. utarg w sklepie), a
działania przyjmującego zlecenie godziły w dobra osobiste
podmiotu zatrudniającego, np. dobre imię (z uwagi na sta-
wienie się do pracy osoby zatrudnionej w nieprzepisowym
stroju czy niewłaściwe zachowania wobec klientów). Przy-
padki, gdy z porozumienia wynika, że przyjmujący zlecenie
lub świadczący usługi uznał roszczenie o zapłatę za-
dośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych
zleceniodawcy, powinny być poddawane ana-
lizie przez inspektora pracy w trakcie kontro-
li, określenie odpowiedniej wysokości za-
dośćuczynienia za dane naruszenie jest
bowiem bardzo trudne i daje duże możli-
wości manipulacji.  

Porozumienia dotyczące potrącenia na-
leżności z tytułu nienależytego wykonania
zobowiązania (przedmiotu zlecenia czy usłu-

gi) z przysługującego wynagrodzenia są dopuszczalne. Nale-
ży jednak pamiętać, że w myśl art. 3531 k.c. swoboda umów
jest ograniczona właściwościami (naturą) stosunku prawne-
go, przepisami ustawy oraz zasadami współżycia społeczne-
go. Ważność porozumienia podlega ocenie z punktu widze-
nia zasad współżycia społecznego – zgodnie z art. 58 § 2 k.c.
nieważna jest czynność prawna sprzeczna z zasadami
współżycia społecznego. W konkretnych przypadkach za-
chowanie zleceniodawcy może być uznane za rażąco krzyw-
dzące i nieuczciwe. Dokonanie potrącenia może być także
oceniane jako forma obejścia prawa – zgodnie z art. 58 § 1
k.c. czynność prawna mająca na celu obejście ustawy jest
nieważna. Tym samym ograniczeniom oraz ocenie podlega-
ją postanowienia dotyczące kar umownych.

Na gruncie obecnie obowiązujących przepisów ustawy 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przyjmujący zlece-
nie lub świadczący usługi nie może zrzec się prawa do wyna-
grodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej
stawki godzinowej albo przenieść prawa do tego wynagro-
dzenia na inną osobę (art. 8a ust. 4 ustawy o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę). Czynność polegająca na zrzecze-
niu się wynagrodzenia jest nieważna jako sprzeczna z usta-
wą (art. 58 k.c.), co oznacza, że na zleceniodawcy ciąży obo-
wiązek wypłaty wynagrodzenia, co do którego przyjmujący
zlecenie lub świadczący usługi zrzekł się prawa.

Obejście przepisów

Jeżeli szkoda w rzeczywistości nie powstała, a została je-
dynie wykreowana, np. poprzez zawarcie porozumienia,
może to być uznane za obejście przepisów prawa. Inspek-
torzy pracy w trakcie kontroli powinni dokonywać oceny,
czy zleceniodawca miał podstawy do obciążenia przyjmu-
jącego zlecenie lub świadczącego usługi z tytułu nienależy-
tego wykonania zobowiązania oraz czy mogło to w kon-
kretnym przypadku uzasadniać wypłacenie wynagrodze-
nia w wysokości niższej niż wynikająca z obowiązującej wy-
sokości stawki godzinowej. Ocena negatywna będzie ro-
dzić odpowiedzialność wykroczeniową po stronie podmio-
tu zatrudniającego z tytułu wypłacania wynagrodzenia za

każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadcze-
nia usługi w wysokości niższej niż obowiązują-

ca wysokość stawki minimalnej. Inspektor
pracy będzie także uprawniony do skiero-

wania wystąpienia lub polecenia w spra-
wie wypłacenia wynagrodzenia w wyso-
kości wynikającej z wysokości minimal-
nej stawki godzinowej.

młodszy specjalista Natalia Grunwald
OIP Gdańsk
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codawca uchylał się od obowiązku odpro-
wadzenia należnych składek na Fundusz
Pracy za czerwiec i lipiec 2016 r. W celu uka-
rania osób odpowiedzialnych skierowano
wniosek do sądu. Ponadto zwrócono się do
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krako-
wie, by podjęto tam działania zmierzające
do ukarania poprzednich włodarzy spółki
XBL za nieprawidłowości mające miejsce
przed 8 sierpnia 2016 r., czyli przed dniem
sprzedaży spółki.

Kilkumilionowe nakazy

W październiku, listopadzie, grudniu
2016 r. i w styczniu 2017 r. inspektorzy pra-
cy z OIP w Warszawie przeprowadzili kolej-
ną kontrolę w spółce XBL. Na początku
ustalono, iż pracodawca nie wykonał żad-
nej z 28 decyzji płacowych, tj. nie wypłacił
świadczeń pieniężnych ani jednej z osób
wskazanych w nakazach. Zakresem kontro-
li objęto naliczenie aktualnie zatrudnionym
i byłym pracownikom wynagrodzeń i in-
nych świadczeń pieniężnych za okres pię-
ciu miesięcy, tj. od sierpnia do grudnia
2016 r. Po zakończonej kontroli inspektorzy
pracy skierowali do pracodawcy nakaz pła-
cowy zawierający 43 decyzje zobowiązują-
ce pracodawcę do niezwłocznego wypła-

cenia ujętym w decyzjach pracownikom 
i byłym pracownikom wynagrodzeń i in-
nych świadczeń pieniężnych łącznie na
kwotę 3 802 336 zł.

Inspektorzy pracy ponownie zawiadomi-
li prokuraturę o możliwości popełnienia
przestępstwa, ponadto skierowali do pra-
codawcy upomnienie w związku z niewy-
konaniem nakazów. Wszczęto postępowa-
nie wykroczeniowe wobec osoby odpo-
wiedzialnej za niewykonanie nakazów.

Pomimo dwóch kontroli zakończonych
wydaniem przez inspektorów pracy środ-
ków prawnych skierowanych do praco-
dawcy pracownikom nadal nie wypłacono
należnych im wynagrodzeń i innych świad-
czeń pieniężnych. Prezes spółki i pełno-
mocnik od początku kontroli podkreślali, iż
spółka nie dysponuje żadnymi środkami fi-
nansowymi, które można by przeznaczyć
na wypłatę zaległych świadczeń dla pra-
cowników. 

W ocenie inspektorów pracy przedstawi-
ciele nowego właściciela firmy XBL w mo-
mencie wykupu 100% udziałów w spółce 
w dniu 8 sierpnia 2016 r. zdawali sobie spra-
wę z zobowiązań i zaległości obciążających
kupowaną spółkę. Mimo braku środków na
pokrycie bieżących i przyszłych zobowią-
zań, m.in. w zakresie wynagrodzeń i innych
świadczeń wynikających ze stosunku pracy
należnych pracownikom, godzili się na prze-
jęcie tych zobowiązań, mając pełną świado-
mość, iż począwszy od 10 sierpnia 2016 r.
pracownicy nie otrzymają należnych świad-
czeń ze stosunku pracy. 

Zamierzony pat

Pełnomocnik spółki na pytania inspekto-
rów dotyczące możliwego terminu wypłaty
zaległości wobec pracowników cały czas
powtarzał, iż spółka nie dysponuje środka-
mi na zaspokojenie ich roszczeń. Działania
te w sposób ewidentny wskazują na celo-
wość i bezpośredni zamiar niewypłacenia
około 1000 pracownikom, byłym i obec-
nym, wynagrodzeń za pracę i innych świad-
czeń wynikających ze stosunku pracy za
okres od lipca do grudnia 2016 r. na kwotę
około 5 800 000 zł. Zdaniem inspektorów 

Skargi dotyczące braku wypłaty wyna-
grodzeń dla pracowników za lipiec 2016 r.
w spółce XBL zaczęły napływać do Okręgo-
wego Inspektoratu Pracy w Warszawie 
w pierwszych dniach września ub.r. Łącznie
do lutego br. o pomoc zwróciło się ponad
300 byłych pracowników tej spółki. 

Z Polski na Cypr

Pierwszą kontrolę w tej spółce inspekto-
rzy pracy przeprowadzili już we wrześniu,
w celu sprawdzenia naliczania i wypłacania
wynagrodzeń, zarówno zatrudnionym, jak i
byłym pracownikom. Ustalono, że w sierp-
niu 2016 r. doszło do sprzedaży 100%
udziałów w spółce XBL, a jedynym ich wła-
ścicielem stała się nowa firma. Wraz z umo-
wą sprzedaży nastąpiła zmiana siedziby
spółki XBL z województwa małopolskiego
na mazowieckie. Z umowy wynikało, że
nowi właściciele nabyli spółkę za 10 000 zł.
Do kolejnej transakcji doszło już po dwóch
tygodniach – spółka, która wcześniej kupiła
100% udziałów w firmie XBL, odsprzedała
je dalej, tym razem spółce mającej siedzibę
w Nikozji na Cyprze. 

Na wstępie kontroli ustalono, iż 8 sierpnia
2016 r. został powołany nowy prezes zarzą-
du spółki XBL. Data tego powołania jest
istotna, gdyż 10 sierpnia 2016 r. pracownicy
spółki powinni otrzymać wynagrodzenie za
pracę za miesiąc lipiec 2016 r. Prezes ustano-
wił pełnomocnika, który de facto zarządzał
bieżącą działalnością spółki. W praktyce była
ona ograniczona do „wygaszania” jeszcze
trwających stosunków pracy. 

W trakcie kontroli okazano listy płac za li-
piec 2016 r. i na ich podstawie ustalono, że
pracownikom naliczono wynagrodzenia,

ale do dnia zakończenia kontroli, tj. 29
września 2016 r., nie dokonano wypłat na-
leżnych wynagrodzeń. Po zakończonej
kontroli, jeszcze we wrześniu 2016 r., in-
spektorzy pracy skierowali do pracodawcy
nakaz płacowy zawierający 28 decyzji. Zo-
bowiązywały one pracodawcę do nie-
zwłocznego wypłacenia 979 pracownikom,
także byłym (ujętym w decyzjach), wyna-
grodzeń i innych świadczeń pieniężnych,
łącznie na kwotę 1 992 869 zł.

W przedmiocie ukarania osób odpowie-
dzialnych za niewypłacenie pracownikom
należnych wynagrodzeń inspektorzy pracy
zdecydowali o skierowaniu zawiadomienia
do prokuratury o podejrzeniu popełnienia
przestępstwa wyczerpującego znamiona
czynów określonych w art. 218 § 1a Kodek-
su karnego. Stwierdzono również, że pra-
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Sprawę, jaką mieli do
rozwiązania inspektorzy
z Okręgowego Inspekto-
ratu Pracy w Warszawie,
można śmiało streścić 
w zdaniu: masz problem
z wypłatą wynagrodzeń
dla zatrudnionych pra-
cowników, sprzedaj
spółkę wraz z nimi. Takie
działania nieuczciwych
pracodawców, zmierza-
jące do pozbycia się 
z dnia na dzień pracow-
ników i rozmycia odpo-
wiedzialności za niewy-
płacanie pracownikom
należnych im wynagro-
dzeń i innych świadczeń
związanych z pracą,
mogą się nasilać.

Z inspektorskiej praktyki

Kluczowa niewypłacalność

Po zakończonej pierw-
szej kontroli, inspektorzy

pracy skierowali do praco-
dawcy nakaz płacowy za-
wierający 28 decyzji. Zo-
bowiązywały one praco-

dawcę do niezwłocznego
wypłacenia 979 pracowni-
kom, także byłym (ujętym

w decyzjach), wynagro-
dzeń i innych świadczeń
pieniężnych, łącznie na

kwotę 1 992 869 zł.
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W gestii Funduszu Gwa-
rantowanych Świadczeń
Pracowniczych pozostaje
decyzja co do wypłaty na-
leżnych świadczeń byłym
pracownikom spółki XBL.
Poprzedni właściciele spół-
ki za kwotę 10 000 zł po-
zbyli się problemu, tj. ok.
1000 pracowników wraz 
z zobowiązaniami na kwo-
tę ok. 5 800 000 zł. Nie
wiadomo, czy ktoś ponie-
sie konsekwencje prawne
w związku z brakiem wy-
płaty wynagrodzeń dla tak
dużej grupy pracowników.

pracy aktualny prezes zarządu spółki posia-
dał pełną wiedzę co do braku środków fi-
nansowych na pokrycie zobowiązań pra-
cowników. Godził się więc na to, że nie
otrzymają oni należnych pieniędzy. Mało
tego, spółka nie dysponuje środkami pie-
niężnymi na bieżącą obsługę dotyczącą
pracowników, np. nie ma pieniędzy na za-
kup znaczków pocztowych na wysłanie
świadectw pracy do byłych pracowników.
Brak środków spowodował, iż inspektorzy
pracy w grudniu 2016 r. musieli odstąpić od
prowadzenia kontroli w siedzibie praco-
dawcy, gdyż z powodu nieopłacenia ra-
chunków… odłączono tam prąd.

Nierychliwy

Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie
roszczeń pracowniczych w razie niewypła-
calności pracodawcy wskazuje, co mogą
zrobić pracownicy, aby otrzymać należne
im świadczenia. Artykuł 3 ust. 1 stanowi, iż
niewypłacalność pracodawcy zachodzi,
gdy sąd upadłościowy lub restrukturyza-
cyjny, na podstawie przepisów prawa upa-
dłościowego lub prawa restrukturyzacyj-
nego, wyda postanowienie m.in. o:

1) ogłoszeniu upadłości pracodawcy lub
wszczęciu wobec niego wtórnego postę-
powania upadłościowego;

2) otwarciu postępowania restrukturyza-
cyjnego;

3) oddaleniu wniosku o ogłoszenie upa-
dłości pracodawcy, jeżeli jego majątek nie
wystarcza lub jedynie wystarcza na zaspo-
kojenie kosztów postępowania.

Ustawa ta przewiduje również inne moż-
liwości stwierdzenia niewypłacalności pra-
codawcy, (art. 3, 4, 5, 6 i 8 ustawy). Jednak
do lutego 2017 r. właściwy sąd nie wydał
postanowienia w tej sprawie. Niewypłacal-
ność pracodawcy ma tu kluczowe znacze-
nie, gdyż zgodnie z art. 11 ustawy, roszcze-
nia pracowników, także byłych, są zaspoka-
jane w razie niewypłacalności pracodawcy.
Istnieje jeszcze jedna możliwość stwierdze-
nia niewypłacalności. Zgodnie z art. 8a
ustawy niewypłacalność pracodawcy za-
chodzi również w razie niezaspokojenia
roszczeń pracowniczych z powodu braku

środków finansowych w przypadku fak-
tycznego zaprzestania działalności przez
pracodawcę, trwającego dłużej niż 2 mie-
siące. W ocenie inspektorów pracy w anali-
zowanym przypadku ma miejsce taka wła-
śnie sytuacja. Inspektorzy pracy w trakcie
kontroli byli w stałym kontakcie z przedsta-
wicielami Funduszu Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych, którzy zwracali
się z prośbą o umieszczenie w treści proto-
kołu kontroli pewnych zapisów (zgodnych
z ustawą o PIP), mogących w przyszłości
pomóc w szybszej wypłacie byłym pracow-
nikom należnych im wynagrodzeń i innych
świadczeń pieniężnych. Teraz w gestii Fun-
duszu Gwarantowanych Świadczeń Pra-
cowniczych pozostaje decyzja co do wy-
płaty należnych świadczeń byłym pracow-
nikom spółki XBL.

Summa summarum

Poprzedni właściciele spółki XBL za kwo-
tę 10 000 zł pozbyli się problemu, tj. ok.
1000 pracowników wraz z zobowiązaniami
na kwotę ok. 5 800 000 zł. Nie wiadomo, czy
ktoś poniesie konsekwencje prawne 
w związku z brakiem wypłaty wynagro-
dzeń dla tak dużej grupy pracowników. Na-
tomiast już teraz widać, jak w związku ze
sprzedażą udziałów w spółce XBL dochodzi
do „rozmycia się” odpowiedzialności. Po-
przedni właściciele od strony formalno-
prawnej mogli sprzedać spółkę, pozbywa-
jąc się problemu, i to zrobili. Ich następcy
argumentują, że zastali już stan faktyczny 
i nie są odpowiedzialni za niewypłacenie
byłym pracownikom wynagrodzeń. Dalsza
ocena kwalifikacji prawnej postępowania
osób odpowiedzialnych pozostaje w gestii
prokuratury. Niestety w lutym 2017 r. poli-
cja wydała postanowienie o umorzeniu
śledztwa, a prokurator zatwierdził to posta-
nowienie. Inspektorzy pracy złożyli zażale-
nie na postanowienie. Czas pokaże, czy
ktokolwiek odpowie za, zdaniem inspekto-
rów pracy, złośliwe i uporczywe naruszanie
praw pracowników wynikających ze sto-
sunku pracy.

st. inspektor – specjalista Piotr Radosz
OIP Warszawa

W Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji
Pracy we Wrocławiu 26 kwietnia 2017 r. od-
była się konferencja prasowa głównego in-
spektora pracy Romana Giedrojcia i prze-
wodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Soli-
darność” Piotra Dudy na temat efektów
wspólnej akcji „13 zł… i nie kombinuj” oraz
wyników dotychczasowych kontroli in-
spekcji pracy w zakresie egzekwowania mi-
nimalnej stawki godzinowej.

Jak poinformował szef PIP, od początku br. inspektorzy
pracy przeprowadzili ponad 3 tysiące kontroli wypłacania
minimalnej stawki godzinowej dla umów cywilnoprawnych.
Różnego rodzaju nieprawidłowości w zakresie stosowania
przepisów o minimalnej stawce stwierdzili w 28% skontrolo-
wanych firm, przy czym w 9% skontrolowanych firm ujaw-
niono przypadki zaniżania stawki godzinowej w odniesieniu
do 4 tys. osób. 

PIP otrzymała skargi na nieprawidłowości bezpośrednio
od ok. 400 zleceniobiorców, którym nie zapewniono mini-
malnej stawki godzinowej, a ponad 600 sygnałów pochodzi-
ło z Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

„Gdyby nie było determinacji ze strony Komisji Krajowej 
i ze strony Państwowej Inspekcji Pracy, gdyby nie było deter-
minacji i informacji podawanych poprzez media na temat
kontroli, nie byłoby takich efektów” – powiedział dziennika-
rzom Roman Giedrojć.

Szef NSZZ „Solidarność” Piotr Duda podkreślił, że główny
efekt prewencyjny akcji „13 zł…i nie kombinuj” został osią-
gnięty. „Nie chodziło o to, by kogoś karać, ale aby osiągnąć
ten cel prewencyjny. Te działania i te liczby, wynikające 

z kontroli, są dla nas bardzo pozytywne, bo pokazują, że
większość pracodawców dostosowała się do wymogów
ustawy” – stwierdził. 

Ocenił, że akcja pokazała, jak skutecznie egzekwować pra-
wo pracownicze i przeciwdziałać patologiom przy jego
wprowadzaniu. „Przy kolejnej nowelizacji ustawy będziemy
wiedzieli, jakie mechanizmy patologiczne tworzą się w gło-
wach niektórych pracodawców, którzy chcą omijać prawo” –
zaznaczył przewodniczący „Solidarności”.

Jak dodał, Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” w kontek-
ście nowelizacji ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy opo-
wiedziała się za wzmocnieniem tej instytucji i zwiększeniem
uprawnień PIP. Chodzi o prawo do kontroli bez uprzedniego
informowania pracodawcy oraz o uprawnienie dla inspekto-
rów do administracyjnego nakazu zmiany umowy cywilno-
prawnej na umowę o pracę w uzasadnionych prawem przy-
padkach.

W konferencji prasowej uczestniczyli również: Małgorzata
Łagocka, okręgowy inspektor pracy we Wrocławiu oraz Kazi-
mierz Kimso, przewodniczący dolnośląskiej „Solidarności”.

Konferencja prasowa z szefem „Solidarności”

Fot. Szymon Kaczor
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sposobem jest ustalenie tych czasów z pra-
cownikiem (lub grupą pracowników wyko-
nujących te same zadania) oraz osobami
przełożonymi (np. brygadzistą, mistrzem
zmiany) i pracownikiem służby bhp. 

Oto dwa przykładowe chronometraże
dnia pracy (tab. 1 i 2). Pierwszy ustalony
wyłącznie z badanym pracownikiem, za-
trudnionym w przemyśle przetwórstwa
drzewnego, drugi z kierownikiem tego za-
kładu. Zmierzone poziomy hałasu LA,eqT,j
dla danej czynności są takie same.

Według pracownika jego nominalny
dzień pracy dzieli się na obsługę piły, czyn-
ności przygotowawcze i sprzątające oraz
przerwę wypoczynkową, przy czym obsłu-
ga piły trwa ok. 7 godzin. Wywiad z kierow-
nikiem zakładu dostarcza więcej informacji
o czynnościach wykonywanych przez pra-
cownika. Powoduje to, iż czynność, przy
której zmierzono najwyższy poziom hałasu
(obsługa piły), skraca się i jest zastąpiony
czynnościami o niższym poziomie. W kon-
sekwencji czas ekspozycji dla obsługi piły,
który jest ważnym czynnikiem przy obli-
czeniach, zostaje obniżony. Wyszczegól-
nienie większej liczby czynności jest podej-
ściem bardziej precyzyjnym, jednak nie za-
wsze niezbędnym, gdyż czasami można
ustalić cykl pracy składający się z kilku krót-
kich czynności o tym samym narażeniu na
hałas. Zdarza się, że występują czynności,
przy których poziom hałasu nie ma istotne-
go wpływu na końcowy wynik. Sprawdze-
nie takiego stanu rzeczy powinno zostać
udokumentowane odpowiednim zapisem
w sprawozdaniu.

Poziom ekspozycji na hałas odniesiony
do 8-godzinnego dobowego wymiaru cza-

su pracy (LEX,8h) dla przykładu pierwszego
wyniósł 87,4 dB, co daje krotność 1,7 NDN,
natomiast dla drugiego przykładu 85 dB,
czyli krotność 1,0 NDN. Pierwszym nasuwa-
jącym się wnioskiem jest to, że w drugim
przykładzie nie występuje przekroczenie
NDN, co powoduje, że pracownik zatrud-
niony na tym stanowisku nie pracuje w wa-
runkach szkodliwych dla zdrowia spowo-
dowanych hałasem. Dlatego tak ważne
jest, aby czasy wykonywanych czynności
były jak najbliższe rzeczywistym oraz od-
powiadały standardowemu dniowi pracy.
Rozbieżności w formułowaniu chronome-
trażu mogą być spowodowane odmien-
nym spojrzeniem na wykonywanie tych sa-
mych czynności. Dla pracownika nie jest
istotne, czy podaje czy odbiera materiał 
z piły lub czy występują przerwy technolo-
giczne. On ciągle jest przy maszynie. Jak
widać, czynności te mogą jednak różnić się
poziomem hałasu, np. spowodowanym
konstrukcją maszyny lub obecnością in-
nych włączonych maszyn w sąsiedztwie
badanego stanowiska pracy. Przełożony
zna specyfikę produkcji i jest w stanie od-
dzielić od siebie poszczególne czynności 
o odmiennym poziomie hałasu, mimo to
może niedokładnie określić czas pracy, tak
jak dokonałby tego badany pracownik,
gdyż nie stoi przy nim przez cały czas. Naj-
lepszą metodą oceny czasu pracy jest ob-
serwacja i rejestracja zadań, jednak wyma-
ga to dużej uwagi i poświęcenia czasu
przez osobę dokonującą pomiarów. 

Nietypową sytuacją jest, gdy przy po-
równywaniu wyników pomiarów hałasu
dla tego samego stanowiska w dwóch ko-
lejnych przeprowadzonych po sobie 

Wartości najwyższych dopuszczalnych
natężeń (NDN) hałasu, ze względu na
ochronę słuchu, zostały określone w rozpo-
rządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecz-
nej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie naj-
wyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń
czynników szkodliwych dla zdrowia w śro-
dowisku pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 817).
Najwyższe dopuszczalne natężenie dla ha-
łasu w środowisku pracy wynosi 85 dB,
określone jako poziom ekspozycji na hałas
odniesiony do 8-godzinnego dobowego
wymiaru czasu pracy lub do przeciętnego
tygodniowego wymiaru czasu pracy.

Z kolei rozporządzenie Ministra Gospo-
darki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w spra-
wie bezpieczeństwa i higieny pracy przy
pracach związanych z narażeniem na hałas
lub drgania mechaniczne (Dz.U. z 2005 r., nr
157, poz. 1318), wdrażające postanowienia
dyrektywy hałasowej 2003/10/WE, wpro-
wadza pojęcie wartości progu działania,
który dla poziomu ekspozycji na hałas od-
niesionego do 8-godzinnego dobowego
wymiaru pracy lub poziomu ekspozycji na
hałas odniesionego do tygodnia pracy, wy-
nosi 80 dB. Konsekwencją przekroczenia
wartości progu działania jest podjęcie
przez pracodawcę działań określonych 
w przepisach prawa, mających na celu
ograniczenie ryzyka zawodowego związa-
nego z hałasem. 

Hałas występujący jako czynnik szkodli-
wy dla zdrowia w środowisku pracy, zgod-
nie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia 
z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i po-
miarów czynników szkodliwych dla zdrowia
w środowisku pracy (Dz.U. z 2011 r., nr 33,
poz. 166), wymaga przeprowadzania sto-

sownych badań i pomiarów. W zależności
od uzyskanego wyniku, wyrażonego m.in.
krotnością NDN, należy te badania i pomia-
ry przeprowadzić w określonych przez roz-
porządzenie terminach lub odstąpić od ich
wykonywania. 

Metodykę przeprowadzenia badań i po-
miarów hałasu w środowisku pracy określa
norma PN-EN ISO 9612:2011 „Akustyka –
Wyznaczanie zawodowej ekspozycji na ha-
łas – Metoda techniczna”. Powinny one być
przeprowadzone przez laboratorium po-
siadające akredytację Polskiego Centrum
Akredytacji na tę normę. Należy zwrócić
uwagę na sposób wykonywania pomiarów.
Inaczej wyznacza się bowiem poziom hała-
su w środowisku pracy, a inaczej ten emito-
wany przez maszynę. Poziom hałasu emi-
towany przez maszynę (nawet powyżej 85
dB) nie zawsze oznacza, że człowiek przy
niej pracujący będzie narażony na przekro-
czenia NDN.

Zestawienie czynności

W normie PN-EN ISO 9612:2011 zawarte
są trzy strategie pomiarowe, z których naj-
częściej wybieraną przez laboratoria jest
strategia 1 – pomiary z podziałem na czyn-
ności. Bardzo ważnym elementem tej meto-
dy jest prawidłowe, tzn. najbliższe rzeczywi-
stemu, ustalenie chronometrażu dnia pracy
badanego pracownika. Chronometraż jest
to zestawienie wszystkich czynności wyko-
nywanych przez pracownika w nominalnym
dniu pracy wraz z ustaleniem czasu ich trwa-
nia. W celu wyznaczenia czasu trwania czyn-
ności można obserwować pracownika 
w trakcie jego pracy. Innym dopuszczalnym

Hałas to pojęcie subiek-
tywne, które dotyczy
niekorzystnego oddzia-
ływania na organizm
człowieka dźwięków zło-
żonych o różnej częstotli-
wości. Negatywne skutki
tych oddziaływań mogą
być słuchowe (osłabienie
i ubytek słuchu) oraz po-
zasłuchowe (np. wrzody
żołądka, nadciśnienie
tętnicze). Aby móc zasto-
sować odpowiednie
działania profilaktyczne,
bardzo ważne jest usta-
lenie prawidłowego po-
ziomu hałasu w środowi-
sku pracy.

Pomiary hałasu 
na stanowiskach pracy

Wpływ chronometrażu dnia pracy
na wynik pomiarów

Andrzej Zwara

Przełożony zna specyfikę
produkcji i jest w stanie od-

dzielić od siebie poszcze-
gólne czynności o odmien-

nym poziomie hałasu,
mimo to może niedokładnie

określić czas pracy, tak jak
dokonałby tego badany pra-

cownik, gdyż nie stoi przy
nim przez cały czas. Najlep-

szą metodą oceny czasu
pracy jest obserwacja i reje-
stracja zadań, jednak wyma-
ga to dużej uwagi i poświę-
cenia czasu przez osobę do-

konującą pomiarów. 

Lp. Imię i nazwisko/ stanowisko Rodzaj czynności / nazwa ma-
szyny / miejsce pracy

Czas trwania czynność
[min]

L A,eqT,j

[dB]

1 2 3 4 5

1 Imię i nazwisko / operator piły
taśmowej

Cięcie na pile taśmowej 
firmy XY, hala nr 2 420 88,0

Przygotowanie i sprzątanie sta-
nowiska pracy, hala nr 2 30 76,3

Przerwy wypoczynkowe 
w pracy 30 59,6

Tabela 1. Chronometraż dnia pracy ustalony z badanym pracownikiem 
oraz wyniki pomiarów hałasu
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badaniach można zaobserwować zmniej-
szenie krotności NDN, mimo iż nie zostały
podjęte żadne działania zmniejszające po-
ziom hałasu. Innym przypadkiem może być
wynik, w którym wartość krotności NDN
jest minimalnie niższa niż wartości granicz-
ne ujęte we wspomnianych rozporządze-
niach, tj. 0,2; 0,5 lub 1,0 NDN. Te wyniki jak
najbardziej są możliwe, ale należy wówczas
zwrócić uwagę na informacje zawarte w
sprawozdaniu z badań. Powodów takich
sytuacji można dopatrywać się w błędnie
skonstruowanym chronometrażu dnia pra-

cy, wykonaniu pomiarów podczas nieno-
minalnego dnia pracy (nie wszystkie ma-
szyny są włączone, występuje przestój) lub
niestarannie wykonanych pomiarach.
Ustalenie czasów trwania czynności można
również weryfikować poprzez wyliczenie
cykli zadań występujących podczas pracy,
ilości zużytych surowców czy też ilości wy-
konanego produktu. 

Podsumowując, warto zwrócić uwagę, 
w jaki sposób ustalony jest chronometraż
dnia pracy, kto podawał informacje oraz czy
są w nim ujęte wszystkie czynności wykony-
wane przez badanego pracownika, ponie-
waż dane w nim zawarte mogą mieć duży
wpływ na końcowy wynik pomiarów i na
dalsze działania pracodawcy.

Andrzej Zwara
OIP Gdańsk, Sekcja Badań 

Środowiska Pracy

Literatura: 

M. S. Czeskin, Człowiek i hałas, Warszawa
1986, s. 19 i nast.

Lp. Imię i nazwisko/ stanowisko Rodzaj czynności / nazwa ma-
szyny / miejsce pracy

Czas trwania czynność
[min]

L A,eqT,j

[dB]

1 2 3 4 5

1 Imię i nazwisko / operator piły
taśmowej

Cięcie – podawanie materiału –
na pile taśmowej firmy XY, hala

nr 2
130 88,0

Cięcie – odbieranie materiału –
na pile taśmowej firmy XY, hala

nr 2 
130 86,1

Przewożenie surowca lub goto-
wego materiału do obróbki na
pile lub do magazynu – praca

ręcznym wózkiem widłowym po
całej hali nr 2

60 81,1

Przygotowanie i sprzątanie sta-
nowiska pracy, hala nr 2 60 76,3

Przerwy technologiczne – wy-
miana taśmy w pile, sprzątanie
stanowiska pracy – zamiatanie
trocin – prace bez użycia narzę-

dzi elektrycznych, hala nr 2

60 79,4

Przerwy wypoczynkowe 
w pracy 40 59,6

Tabela 2. Chronometraż dnia pracy ustalony z kierownikiem zakładu dla tego samego pracownika 
oraz wyniki pomiarów hałasu Do przyszłych

rzemieślników
Etap regionalny XVII ogólnopolskiego kon-
kursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa 
i higieny pracy dla uczniów z zakładów 
rzemieślniczych województwa łódzkiego
„Bezpiecznie od startu” odbył się 4 kwiet-
nia br. w Izbie Rzemieślniczej w Łodzi. 

Do etapu regionalnego w Łodzi przystąpiło 28 uczniów re-
prezentujących 5 szkół ponadgimnazjalnych z terenu woje-
wództwa łódzkiego: Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego
w Łodzi, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach,
Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku,
Zgierski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zgierzu oraz
Zespół Szkół nr 1 w Zgierzu. 

Przyszli rzemieślnicy rozwiązali test składający się z 50 py-
tań z zakresu prawa pracy, technicznego bezpieczeństwa 

i higieny pracy, ergonomii, psychologii pracy, ochrony prze-
ciwpożarowej oraz zasad udzielania pierwszej pomocy. Zwy-
cięzcę wyłoniła dogrywka między uczniami, którzy zdobyli
maksymalną liczbę punktów w teście (50 pkt). Wygrał Adam
Więckowski z Zespołu Szkół nr 1 w Zgierzu. Tę samą szkołę
reprezentowała uczennica, która zajęła II miejsce –  Honora-
ta Marciniak. Trzecia była Marta Banasiak z Zespołu Szkół
Przemysłu Spożywczego w Łodzi.

Organizatorem konkursu na etapie regionalnym była Izba
Rzemieślnicza w Łodzi oraz Okręgowy Inspektorat Pracy 
w Łodzi, który ufundował nagrody, przy współpracy Kurato-
rium Oświaty w Łodzi. 

dr Mirosław Feldmann (1940-2017)

Na cmentarzu w Poznaniu pożegnaliśmy 20 kwietnia 2017 r.
Mirosława Feldmanna, byłego zastępcę głównego inspekto-
ra pracy, długoletniego okręgowego inspektora pracy w Po-
znaniu. Był absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przez całe życie zawodowe,
od 1964 roku do chwili przejścia na emeryturę, związany 
z inspekcją pracy. Był współtwórcą i głównym negocjatorem
ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. Z uporem i determina-
cją dążył do wprowadzenia spójnego, jednolitego systemu
organizacyjnego nowej instytucji kontrolnej, niezależnej od
władzy wykonawczej i związkowej. W trakcie pracy zawodo-
wej w 1976 r. obronił pracę doktorską z zakresu prawa pracy.
Przez wiele lat był wykładowcą w Ośrodku Szkolenia Pań-
stwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu, członkiem Rady
Ochrony Pracy, a po przejściu na emeryturę wykładowcą
prawa pracy w wyższych uczelniach Poznania. Był autorem
licznych publikacji krajowych i zagranicznych na temat pra-
wa pracy i inspekcji pracy. Wyróżniony wieloma orderami 
i odznaczeniami państwowymi oraz regionalnymi. Za wybit-
ne osiągnięcia w zakresie ochrony pracy w 2005 r. otrzymał
nagrodę im. Haliny Krahelskiej.

Z żałobnej karty

Witold Biela (1956-2017)

Z ogromnym smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość 
o przedwczesnej śmierci Witolda Bieli, pełnego życia, po-
godnego i życzliwego człowieka, nadinspektora pracy 
z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu. Z wykształ-
cenia był prawnikiem, w Państwowej Inspekcji Pracy praco-
wał od 1994 r., pełniąc funkcję inspektora pracy, a w latach
2000-2007 zastępcy okręgowego inspektora pracy. Uczciwy,
pracowity, obowiązkowy, kompetentny, wyróżniał się wiel-
ką kulturą osobistą. Od 2007 r. w Okręgowym Inspektoracie
Pracy kierował sekcją legalności zatrudnienia. Był szczęśli-
wym mężem i ojcem. Wszyscy pracownicy, którzy mieli oka-
zję współpracować w Witkiem, wspominają Go jako dobre-
go i życzliwego człowieka, darzonego uznaniem i szacun-
kiem. Miał duże poczucie humoru i był towarzyski. Takim Go
zapamiętamy. Wielka szkoda,  że o Witku możemy mówić już
tylko w czasie przeszłym. 

Koleżanki i koledzy 
z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu
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Ponad 160 uczestników wzięło udział 
w konferencji „Bezpieczna budowa – profi-
laktyka wypadkowa”, zorganizowanej w ra-
mach programu informacyjno-edukacyjne-
go Państwowej Inspekcji Pracy „Budowa.
STOP wypadkom!” przez Okręgowy In-
spektorat Pracy w Kielcach, Politechnikę
Świętokrzyską, Ogólnopolskie Stowarzy-
szenie Pracowników Służby BHP Oddział 
w Kielcach, Związek Zawodowy „Budowla-
ni” Okręg Świętokrzyski oraz Siniat  
Sp. z o.o. Zakład Leszcze.

Konferencję, która odbyła się 30 marca 2017 r. na Politech-
nice Świętokrzyskiej w Kielcach, otworzyli prof. dr hab. inż.
Wiesław Trąmpczyński, rektor Politechniki Świętokrzyskiej
oraz okręgowy inspektor pracy w Kielcach Janusz Czyż. Szef
kieleckiego OIP-u podkreślił, że inspekcja pracy podejmuje
działania prewencyjne, których celem jest pogłębienie wie-
dzy pracodawców i wskazanie konkretnych rozwiązań
umożliwiających identyfikację przyczyn zagrożeń i stresu 
w miejscu pracy oraz zastosowanie właściwych sposobów
ich redukcji. Wzorem lat ubiegłych Państwowa Inspekcja Pra-
cy kontynuuje w tym roku akcję informacyjno-prewencyjną
dotyczącą bezpieczeństwa pracy w budownictwie. Co
czwarty wypadek badany przez inspektorów pracy na tere-
nie województwa świętokrzyskiego pracy zdarzył się na bu-
dowie. W związku z tym głównym celem programu prewen-
cyjnego jest ograniczanie poziomu zagrożeń wypadkowych,
wzrost świadomości i wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas robót budowlanych. Kierowany jest

on do przedsiębiorców zatrudniających do 50 pracowników
– mikroprzedsiębiorstw i małych firm, wykonujących roboty
budowlane samodzielnie lub jako podwykonawcy na więk-
szych inwestycjach budowlanych.

Konferencję prowadziła dr inż. Anna Kotwa, adiunkt Poli-
techniki Świętokrzyskiej. W części merytorycznej przedsta-
wiono referaty na następujące tematy: analiza wypadków
przy pracy w świetle badań Państwowej Inspekcji Pracy (OIP
Kielce), zdarzenia potencjalnie wypadkowe w budownictwie
(OSPS BHP), ochrona życia na budowie – dobre praktyki za-
pobiegania wypadkom (ZZ „Budowlani”), środki ochrony in-
dywidualnej przy pracach budowlanych (PŚK), uprawnienia
kwalifikacyjne do eksploatacji sprzętu roboczego (OIP Kiel-
ce) oraz organizacja bezpiecznej pracy w przedsiębiorstwie
– (Siniat Sp. z o. o.), kontrola i prewencja w działaniu Pań-
stwowej Inspekcji Pracy (OIP Kielce).

W kręgu bezpieczeństwa

Kamila Pękalska, reprezentująca zarząd OSPS BHP Od-
dział w Kielcach, przypomniała, że podstawowym celem sto-
warzyszenia jest popularyzacja problematyki bezpieczeń-
stwa również wśród absolwentów, których praca będzie się
wiązała z małymi i średnimi zakładami na co dzień borykają-
cymi się z wypadkowością wśród swoich pracowników. Wy-
raziła nadzieję, że udział w konferencji pozwoli podzielić się
wiedzą, wykorzystując kompetencje i doświadczenie człon-
ków oddziału w Kielcach oraz pozostałych prelegentów.
Podkreśliła, że współpraca z PIP pozwala na skuteczniejszą
realizację celów stowarzyszenia. Inny przedstawiciel Ogól-
nopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP Od-
dział w Kielcach Maksymilian Ziętek przywołał słowa ze
Starego Testamentu: „Jeżeli zbudujesz nowy dom, to postaw
na dachu poręcz, abyś nie sprowadził na swój dom krwi, gdy-
by ktoś z niego spadł”. W swoim referacie przedstawił zasady
postępowania w przypadku zaistnienia zdarzenia potencjal-
nie wypadkowego. Zwrócił uwagę, że wykrycie takich zda-
rzeń umożliwia lepsze przygotowanie planu bhp dla firmy,
co sprawia, że staje się ona lepszym miejscem pracy, działa
spokojnie i bezpiecznie, a pracownicy czują się w niej bar-
dziej komfortowo.

Sekretarz krajowy ZZ „Budowlani” Mirosław Ossowski
podkreślił skuteczność inicjatyw związkowych podejmowa-
nych w zakresie bezpieczeństwa pracy. Zwrócił uwagę, że
dokładne oszacowanie całkowitych kosztów wynikających 
z tytułu wypadków przy pracy jest bardzo trudne. Ponoszą je
poszkodowani pracownicy, ich rodziny, przedsiębiorcy, ale
obciążają one również całe społeczeństwo. Mówił też o pro-
blemach związanych z nielegalnym zatrudnieniem oraz
utrudnionym porozumiewaniem się z pracującymi na budo-
wach cudzoziemcami.

Wykład Anny Kotwy dotyczył rodzajów oraz podstaw
prawnych zobowiązujących do wyposażenia i użytkowania
środków ochrony indywidualnej i zbiorowej. Prelegentka
podkreśliła, że w pełni skuteczna eliminacja zagrożeń jest
możliwa jedynie wtedy, gdy środki ochrony funkcjonują jako
jeden z elementów zintegrowanego systemu bezpieczeń-
stwa pracy, a ich rola zależy od konkretnie występujących
warunków środowiska pracy.

Z kolei Dorota Jurczuk, kierownik ds. bhp i ochrony środo-
wiska w firmie Siniat  Sp. z o.o. Zakład Leszcze (laureat konkur-
su Państwowej Inspekcji Pracy „Pracodawca – organizator pra-
cy bezpiecznej” w 2016 r.), przedstawiła rozwiązania technicz-
ne i organizacyjne inicjowane przez spółkę, których celem jest

ograniczenie zagrożeń, na jakie narażeni są pracownicy. Pod-
kreśliła, że istotnym elementem kształtowania kultury pracy
jest popularyzowanie dobrych praktyk, które zostały wdrożo-
ne w zakładach i przynoszą wymierne korzyści pracodawcom
i pracownikom. Mogą stanowić wskazówkę, w którym kierun-
ku warto iść. Dobre praktyki eliminują zagrożenia u źródła,
zmieniają mentalność kierownictwa, wyrabiają nawyki bez-
piecznej pracy, kształtując kulturę bezpieczeństwa pracy.

Nadinspektor pracy Waldemar Zajączkowski, starszy in-
spektor pracy – główny specjalista Tomasz Barański oraz
starszy inspektor pracy – specjalista Jakub Bartniczak
przedstawili wyniki kontroli oraz działań prewencyjnych
prowadzonych przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Kiel-
cach, analizę wypadków przy pracy badanych przez inspek-
torów pracy oraz nowe przepisy dotyczące uprawnień kwa-
lifikacyjnych do eksploatacji sprzętu roboczego. Inspektorzy
pracy przekazali też informacje o realizacji w 2016 i 2017 r.
działań prewencyjnych w trakcie pierwszej kontroli. Pierw-
sza kontrola, przeprowadzona w blisko 400 firmach woje-
wództwa świętokrzyskiego, zatrudniających do 250 osób,
miała na celu wskazanie pracodawcom nieprawidłowości
występujących w kontrolowanych podmiotach, ich analizę
pod kątem prawnym i technicznym oraz działania instrukta-
żowo-doradcze, służące wyeliminowaniu uchybień i zapew-
nieniu przestrzegania przepisów prawa w przyszłości. 
W trakcie prelekcji pokazano zdjęcia obrazujące nieprawi-
dłowości na terenie kontrolowanych budów, co spotkało się
z dużym zainteresowaniem, szczególnie wśród studentów.  

nadinspektor pracy Barbara Kaszycka
OIP Kielce

Do budownictwa z prewencją



IP 5/2017IP 5/201732 33

W szelkach, 
ale bez asekuracji
Podczas prac przy budynku wielorodzin-
nym w Ełku pracownik firmy budowlanej
spadł z wysokości ponad 20 metrów, pono-
sząc śmierć na miejscu. Poszkodowany, jak
ustalił inspektor pracy, miał założone szelki
bezpieczeństwa, lecz nie przypiął liny ase-
kuracyjnej, nie był zatem zabezpieczony
przed upadkiem. Nad prowadzonymi pra-
cami szczególnie niebezpiecznymi nikt nie
sprawował bezpośredniego nadzoru, choć
wymagają tego przepisy.  

W dniu wypadku poszkodowany, pracownik firmy budow-
lanej (wiek: 50 lat, 13 lat stażu pracy na stanowisku robotnika
budowlanego), rozpoczął pracę na placu budowy o godz.
7:00. Wcześniej kierownik budowy przeprowadził odprawę,
podczas której przydzielił poszczególnym osobom zadania
do wykonania. Poszkodowany z kolegą otrzymali polecenie
demontażu elementów szalunku na VIII piętrze budynku. Do
wypadku doszło godzinę później. Poszkodowany wszedł na
gzyms przy użyciu drabiny rozstawnej i podestu. Stojąc na
nim, oderwał element szalunku po zewnętrznej stronie ścia-
ny od strony torowiska żurawia. W wyniku użycia dużej siły
stracił równowagę i spadł na betonowy daszek znajdujący
się nad wejściem do klatki schodowej, ok. 23 m niżej. Poniósł
śmierć na miejscu, jego zgon w wyniku licznych obrażeń
stwierdził lekarz pogotowia.

Bez nadzoru i zabezpieczenia

Przybyły na miejsce zdarzenia inspektor pracy stwierdził,
że poszkodowany miał założone szelki bezpieczeństwa z ha-
mulcem (amortyzatorem spadania) na ocieplanej kurtce
odzieży ochronnej. Był owinięty liną asekuracyjną wokół sie-
bie, przypiętą klamrą w okolicy pasa (została później rozcięta
przez ratowników medycznych). Przy krawędzi otworu
okiennego na VIII piętrze budynku, gdzie było stanowisko
pracy poszkodowanego, ustawiony był podest roboczy –
element rusztowania wrocławskiego. Z zeznań kolegi po-
szkodowanego wynikało, że przy podeście stała wcześniej

drewniana drabina rozstawna,
którą po wypadku przeniesiono
na poziom I piętra, aby ułatwić
wejście na daszek betonowy, na
którym leżał poszkodowany. Na
VIII piętrze przy podeście robo-
czym inspektor stwierdził po-
nadto, że do schodów przypięta
jest kotwą lina stalowa o dł. 3 m,
do której poszkodowany mógł
przypiąć linę asekuracyjną. 

Z analizy dokumentacji pracowniczej wynikało, że poszko-
dowany posiadał ważne badania lekarskie, a w nich brak
przeciwwskazań do wykonywania pracy na wysokości po-
wyżej 3 metrów.

Na podstawie oględzin miejsca zdarzenia oraz analizy do-
kumentacji inspektor pracy, określając przyczyny wypadku,
wskazał na zlekceważenie zagrożenia przez poszkodowane-
go, który nie wykorzystał urządzenia zabezpieczającego
przed wejściem na gzyms budynku, nie przypiął liny aseku-
racyjnej do zakotwionej liny stalowej. Nad pracownikami
wykonującymi prace szczególnie niebezpieczne, poszkodo-
wanym i jego kolegą, nie było bezpośredniego nadzoru.

Natomiast w opinii zespołu powypadkowego, powołane-
go przez pracodawcę, przyczyny wypadku były następujące:
brak poprawnej organizacji pracy, lekceważenie zagrożeń

przez pracownika oraz brak pełnego zabezpieczenia przed
upadkiem z wysokości i niewłaściwe zachowanie się poszko-
dowanego. Ponadto w punkcie 5 protokołu powypadkowe-
go – po słowach: „Stwierdzono, że wyłączną przyczyną wy-
padku było naruszenie przez poszkodowanego pracownika
przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, spowodo-
wane przez niego umyślnie lub wskutek rażącego niedbal-
stwa” – dokonano zapisu: „Brak pełnego zabezpieczenia
przed upadkiem z wysokości. Niewpięcie ląży asekuracyjnej
wraz z amortyzatorem spadania za pomocą zatrzaśnika do
liny asekuracyjnej – kotwiącej”. Ponieważ dokonanie zapisu

w tym miejscu protokołu naruszało
uprawnienia rodziny poszkodowane-
go do świadczeń z tytułu wypadku
przy pracy, inspektor pracy wystąpił do
pracodawcy z wnioskiem o ponowne
ustalenie okoliczności i przyczyn zda-
rzenia. 

Zaniedbania pracodawcy

Zgodnie z zapisami § 81 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z
2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm. oraz z 2011 r. Nr 173, poz.
1034), pracodawca określa szczegółowe wymagania bezpie-
czeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczegól-
nie niebezpiecznych, w szczególności zapewnia:  

– bezpośredni nadzór nad tymi pracami wyznaczonych 
w tym celu osób, 

– odpowiednie środki zabezpieczające, 
– instruktaż pracowników obejmujący w szczególności:

imienny podział pracy, kolejność wykonywania zadań, wy-
magania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczegól-
nych czynnościach. Jak wynikało z okoliczności zdarzenia,
wymogi te nie zostały spełnione.

W opinii inspektora pracy zachowanie poszkodowanego
miało istotny wpływ na zaistnienie wypadku, jednak doszło
także do zaniedbań ze strony pracodawcy, które mogły mieć
wpływ na zaistnienie zdarzenia. Należało to uwzględnić 
w protokole powypadkowym, zarówno w opisie okoliczno-
ści, jak i przy formułowaniu przyczyn wypadku. 

Pracodawca zrealizował wniosek inspektora pracy, ustala-
jąc ponownie okoliczności i przyczyny zdarzenia. W opisie
okoliczności dokonano nowego zapisu: „Przed rozpoczę-
ciem pracy, ok. godz. 7:00, kierownik budowy przeprowadził
odprawę w postaci instruktażu dla pracowników wykonują-
cych prace szczególnie niebezpieczne, poprzez wskazania
na zachowanie bezpiecznych warunków pracy na poszcze-
gólnych stanowiskach pracy i przydzielił pracę dla poszcze-

gólnych pracowników na konkretne stanowiska z omówie-
niem zasad bezpiecznego wykonywania tych czynności”.
Zdaniem inspektora, ten zapis oparto na postanowieniach
przytoczonego wcześniej przepisu, a nie na stanie faktycz-
nym, ponieważ nie dokonano uzupełnień w wyjaśnieniach
świadków. Fakt przeprowadzenia instruktażu nie wynikał
również z zeznań pracowników firmy (w tym kolegi poszko-
dowanego), przesłuchanych przez inspektora pracy. Mówili
oni jedynie o rozdzieleniu zadań, a nie o instruktażu. W zmie-
nionym protokole bez zmian pozostały natomiast ustalone
wcześniej przyczyny wypadku.

Zdaniem inspektora, nie można było w analizowanym przy-
padku przyjąć, że został spełniony obowiązek zapewnienia
przez pracodawcę bezpośredniego nadzoru nad pracownika-
mi wykonującymi prace szczególnie niebezpieczne. Inspektor
skierował do prokuratury zawiadomienie o uzasadnionym
podejrzeniu popełnienia przez współwłaścicieli firmy budow-
lanej oraz kierownika budowy przestępstwa określonego 
w art. 220 § 1 Kodeksu karnego. Polegało ono na dopuszcze-
niu poszkodowanego do wykonywania prac szczególnie nie-
bezpiecznych na wysokości 23 m, bez uprzedniego wprowa-
dzenia odpowiednich procedur, zapewnienia właściwej orga-
nizacji pracy oraz bezpośredniego nadzoru nad pracownika-
mi wykonującymi te prace, co miało istotny wpływ na zaistnie-
nie śmiertelnego wypadku przy pracy.

główny specjalista Jacek Żerański
OIP Olsztyn
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Pedał gazu w modelach Mercedes
0405N i nowszych modelach jest urzą-
dzeniem elektrycznym, pozbawionym
cięgieł mechanicznych. Ma zamonto-
wany potencjometr, który w wyniku
zmiany rezystancji – naciśnięcia pedału
– wysyła odpowiednią wartość elek-
tryczną. Wartość elektryczna jest za-
mieniana na odpowiednie dozowanie
paliwa. Cena przekaźnika wyposażo-
nego w dwie pary styków wynosi około
50 zł brutto. Jeżeli pojazd nie jest wy-
posażony w pedał gazu z wyjściem sy-
gnału, to należy zamontować sensor
zbliżeniowy oraz wskazany przekaźnik,
by hamulec przystankowy odblokowy-
wał możliwość jazdy po wciśnięciu pe-
dału gazu. 

Autobusy Mercedes-Benz model
0405N były produkowane przez firmę
Daimler w latach 1990-2001 i cieszą się
bardzo dobrą opinią, między innymi 
z powodu oszczędności paliwa, małej
awaryjności oraz przekaźnikowego
systemu sterowania autobusem. 

Ustalono, że wymiana przekaźnika
jednostkowego na dwustykowy oraz
montaż sensora zbliżeniowego nie wy-
magają uzyskania pozytywnej opinii
rzeczoznawcy, przeprowadzania po-
nownej homologacji pojazdu ani po-
nownego badania technicznego 
w okręgowej stacji diagnostycznej.
Zmiany te nie wpływają bowiem na
elementy jezdne autobusu, które mu-
szą być poddawane okresowym bada-

niom na podstawie ustawy – Prawo o
ruchu drogowym.

Opisany wypadek wskazuje, że cza-
sami nawet niewielkie nakłady finan-
sowe mogą doprowadzić do takich
zmian w konstrukcji maszyny lub
urządzeniu, które zabezpieczą użyt-
kownika przed skutkami ewentualne-
go błędu ludzkiego. 

st. inspektor pracy Zbigniew Plichta
OIP Gdańsk

Dokończenie ze strony 36.

Przejechany przez własny autobus

Tablica elektryczna sterowania autobusu typu 0405N.
Miejsce zamontowania przekaźnika 24 V, wyposażonego w dwie pary
styków (poprzedni przekaźnik był wyposażony w jedną parę styków). 
W tych autobusach nie trzeba zmieniać wiązki okablowania, wystarczy
włożyć przekaźnik. Producent stosuje uniwersalne okablowanie dla
wszystkich możliwych modeli 0405N Mercedesa.

Stary i nowy przekaźnik 24 V



Do Okręgowego Inspektoratu Pracy 
w Gdańsku zostało zgłoszone tragiczne
zdarzenie, w którym śmierć poniósł kierow-
ca autobusu marki Mercedes-Benz model
0405N, wyposażonego w automatyczną
skrzynię biegów. W dniu zdarzenia kierow-
ca zjechał do bazy na krótką przerwę.
Otworzył przednie drzwi autobusu i opu-
ścił pojazd. Nie wyłączył silnika, a skrzynię
biegów pozostawił w pozycji D (drive), nie
zaciągnął też hamulca ręcznego, automa-
tycznie włączył się jednak hamulec przy-
stankowy blokujący ruch pojazdu. W tym
miejscu warto zaznaczyć, że w pojeździe
tym zastosowano zabezpieczenie unie-
możliwiające jazdę autobusu z otwartymi
drzwiami. Kiedy kierowca zamknął przed-
nie drzwi autobusu przy pomocy przycisku
umieszczonego na zewnątrz pojazdu, ha-
mulec przystankowy sa-
moczynnie się wyłączył.
Po przejściu około 10 me-
trów mężczyzna został
„dogoniony” i rozjechany
przez własny pojazd, znaj-
dował się bowiem akurat
przed jego maską. Na sku-

tek obrażeń klatki piersiowej poniósł
śmierć na miejscu. Do emerytury zabrakło
mu półtora miesiąca.

Można było temu zapobiec

Biorąc pod uwagę opisane okoliczności
wypadku, właściwie można by poprzestać
na wykazaniu ewidentnej winy pracowni-
ka, a jako środek profilaktyczny wykazać
„tradycyjne” przeszkolenie pracowników.
Jednak inspektor pracy badający ów wypa-
dek przy pracy dokonał głębszej analizy, 
ze szczególnym uwzględnieniem strony
technicznej. 

Okazało się, że następcą autobusu marki
Mercedes, którym kierował poszkodowany
kierowca, jest Mercedes Citaro. W nowszym
modelu tego autobusu zastosowano od-

blokowanie jazdy dopiero w momencie
wciśnięcia pedału gazu. W Mercedesie
0405N fabrycznie montowany był przekaź-
nik jednostykowy, pozwalający na zwolnie-
nie hamulca przystankowego po zamknię-
ciu drzwi, natomiast w modelu Citaro za-
montowano przekaźnik z dwiema parami
styków, który nadzoruje hamulec przystan-
kowy oraz pedał gazu – przesyła sygnał 
z pedału gazu do szafy sterowniczej. Pojazd
nie ruszy nawet przy załączonym przycisku
D (drive), jeśli kierowca nie naciśnie pedału
gazu. W ten sposób w późniejszych mode-
lach autobusów tej firmy zastosowano za-
bezpieczenia uniemożliwiające zaistnienie
podobnego wypadku.

Przejechany przez własny autobus

Analizy wypadków przy
pracy od lat potwierdza-
ją, że ich przyczyny leżą
głównie po stronie orga-
nizacji pracy i czynnika
ludzkiego. Te same ana-
lizy wykazują również, 
iż przyczyny ludzkie są
najtrudniejsze do wyeli-
minowania. 

Dokończenie na stronie 34.

Autobus Mercedes-Benz, model/typ 0405N

Deska rozdzielcza, włączony przycisk D (drive).


