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12 Potrącenia z wynagrodzeń i innych świadczeń
Przepisy Kodeksu pracy regulujące ochronę wynagrodzenia za pracę pra-
cownika określają ograniczenia potrącenia dokonywane z wynagrodze-
nia. Po pierwsze, ustawodawca przewidział maksymalne granice potrąceń. 
Po drugie, wskazał w przepisach tzw. kwoty wolne od potrąceń, tj. kwoty, 
które pracownik musi otrzymać mimo dokonanych potrąceń.
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rier biurokratycznych w pracy inspektorskiej, co niewątpliwie mia-
ło pozytywny wpływ na realizację zadań.

W końcowej części dokumentu Rada Ochrony Pracy wyraziła 
oczekiwanie, że podjęte przez głównego inspektora pracy wysił-
ki na rzecz zwiększenia zatrudnienia w PIP zostaną uwieńczone 
powodzeniem. Zadeklarowała, iż w pracach nad przyszłorocznym 
budżetem będzie zabiegać o podwyższenie wynagrodzeń w PIP, 
aby pozyskiwanie nowych pracowników mogło być skuteczniejsze.

Podczas posiedzenia omawiano również problematykę ryzy-
ka zawodowego związanego z narażeniem na czynniki o działaniu 
rakotwórczym i mutagennym. Doświadczenia kontrolno-nadzor-
cze Państwowej Inspekcji Pracy w tym zakresie przedstawił dyrek-
tor Departamentu Nadzoru i Kontroli w Głównym Inspektoracie 
Pracy Jakub Chojnicki. 

W obradach, z udziałem głównego inspektora pracy Wiesława 
Łyszczka i jego zastępcy Bogdana Drzastwy, wzięli także udział 
dyrektor Gabinetu Głównego Inspektora Pracy Ewa Dośla i wice-
dyrektor Departamentu Kadr i Szkoleń GIP Iwona Hadacz.

główny specjalista Donat Duczyński

Rada podzieliła opinię, wyrażoną przez głównego inspektora 
pracy Wiesława Łyszczka w czasie prezentacji sprawozdania, że 
inspekcja pracy mogłaby być skuteczniejsza, gdyby inspektorzy 
otrzymali dodatkowe instrumenty prawne adekwatne do obec-
nych wyzwań i zagrożeń występujących na rynku pracy.

„Aczkolwiek pewne pozytywne zmiany w zakresie poprawy 
stanu praworządności w stosunkach pracy, eliminacji zjawisk pa-
tologicznych zostały już uchwalone przez Sejm i weszły w życie, 
to jednak zapewnienie efektywności działania Państwowej In-
spekcji Pracy wymaga uchwalenia jeszcze kilku zmian” – stwier-
dzono w stanowisku.

W tym kontekście Rada Ochrony Pracy, popierając propozycje 
legislacyjne zgłoszone przez głównego inspektora pracy, uznała 
za zasadne przyznanie inspektorom pracy prawa do wydawania 
decyzji administracyjnych skutecznie przekształcających umo-
wy cywilnoprawne w umowy o pracę w sytuacjach, gdy praca na 
podstawie umów cywilnoprawnych jest świadczona w warunkach 
charakterystycznych dla stosunku pracy. Opowiedziała się także 
za zniesieniem obowiązku przedstawiania dodatkowego upoważ-
nienia do prowadzenia kontroli – do tego celu powinna wystar-
czać legitymacja służbowa inspektora pracy.

W stanowisku znalazły się podziękowania dla kierownictwa 
PIP m.in. za podejmowanie nowych wyzwań i ograniczenie ba-

W SEJMIE RP

Pozytywna ocena działalności 
inspekcji

Rada Ochrony Pracy na posiedzeniu 17 lipca 2018 r. w siedzibie Sejmu pozytywnie 
oceniła działalność Państwowej Inspekcji Pracy w 2017 r. W przyjętym w tej sprawie 
stanowisku podkreśliła konsekwencję inspektorów pracy w egzekwowaniu 
przestrzegania przepisów prawa pracy, wskazując, że ich działania przyniosły 
konkretne, wymierne efekty.



Bezpieczeństwo  
i zdrowie zawodowe
Delegacja Państwowej Inspekcji Pracy na czele z głównym inspek-
torem pracy Wiesławem Łyszczkiem wzięła udział 4-5 czerwca br. 
w spotkaniu kierownictwa urzędów ds. bezpieczeństwa i zdrowia 
w pracy państw Grupy Wyszehradzkiej (V4) w Budapeszcie. W skład 
delegacji weszli: Jakub Chojnicki, dyrektor Departamentu Nad-
zoru i Kontroli w Głównym Inspektoracie Pracy, Iwona Hadacz, 
wicedyrektor Departamentu Kadr i Szkoleń GIP oraz Sławomir 
Szempliński, starszy specjalista z Sekcji Współpracy z Zagranicą 
GIP. Spotkanie zorganizowane zostało przez węgierskie Minister-
stwo Finansów w ramach obchodów węgierskiej Prezydencji V4 
i poświęcone było w głównej mierze problematyce bezpieczeń-
stwa i zdrowia zawodowego w małych i średnich przedsiębior-
stwach. Jak podkreślali w toku dyskusji szefowie poszczególnych 
urzędów, bhp w sektorze MŚP stanowi jeden z priorytetów wszyst-
kich uczestniczących w wydarzeniu służb inspekcji pracy. Przed-
stawiona przez Jakuba Chojnickiego prezentacja na temat działal-
ności Państwowej Inspekcji Pracy, realizowanej poprzez strategię 
pierwszej kontroli oraz za pomocą programów prewencyjnych, 
pozwoliła przybliżyć uczestnikom metody wspierania firm tego 
sektora w przestrzeganiu obowiązujących przepisów prawa pracy.

Rada Dialogu Społecznego  
o płacach
Główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek uczestniczył w ple-
narnym posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego. Spotkanie, któ-
remu przewodniczyła minister rodziny, pracy i polityki społecznej 
Elżbieta Rafalska, odbyło się 12 lipca br. w Warszawie. Głównym 
tematem debaty partnerów społecznych były założenia projektu 
budżetu państwa na rok 2019.  Przedstawiciele związków zawodo-
wych i organizacji pracodawców przedstawili swoje oczekiwania 
i postulaty dotyczące średniorocznych wskaźników wzrostu wy-
nagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2019. Przed-
miotem rozmów była także wysokość wzrostu minimalnego wy-
nagrodzenia za pracę na rok 2019. Ponadto partnerzy społeczni 
rozmawiali na temat propozycji dotyczących nowych regulacji 
w zamówieniach publicznych. W posiedzeniu RDS uczestniczy-
ły także Halina Tulwin, dyrektor Departamentu Prawnego GIP 
i Ewa Wawrzyniak, dyrektor Departamentu Organizacyjnego GIP.

Spotkanie SLIC
W siedzibie Komisji Europejskiej w Luksemburgu 26 czerwca br. 
odbyło się spotkanie grupy roboczej SLIC z udziałem delegacji pol-
skiej, na czele której stał nadinspektor pracy Adam Tuleja z Od-
działu PIP w Krośnie. Spotkanie dotyczyło oceny funkcjonowania 
francuskiej inspekcji pracy, której przedstawiciel zaprezentował 
obecny stan prawa pracy obowiązujący we Francji oraz kierunek 
zmian legislacyjnych w zakresie funkcjonowania inspekcji pracy 
we Francji.  W związku z ciągłymi zmianami organizacyjnymi, ja-
kie wdrażane są we francuskiej inspekcji pracy, nie przygotowano 
i nie przedstawiono kwestionariusza oceny wspólnych zasad dla 
zespołu oceniającego, co uniemożliwiło dokonanie ustaleń w za-
kresie uzgodnienia wspólnego podejścia do procesu oceny. Ze-
spół oceniający przewiduje konieczność organizacji drugiego spo-
tkania przygotowawczego w październiku 2018 roku.

O pracy nierejestrowanej 
Narzędzi informacyjnych i strategii mających na celu dotarcie do 
pracowników i pracodawców w ramach przeciwdziałania pracy 
nierejestrowanej dotyczyło spotkanie zorganizowane 26 czerw-
ca br. w Wilnie przez Europejską Platformę ds. Pracy Nierejestro-
wanej. Była to kontynuacja warsztatów, które odbyły się w marcu 
br. w Sztokholmie. Celem jest dzielenie się wiedzą i doświadcze-
niem w ramach Platformy, w tym przede wszystkim informacjami 
o narzędziach informacyjnych i podejściu w celu zmiany wartości, 
przekonań oraz norm w zakresie pracy nierejestrowanej dwóch 
grup docelowych: pracodawców i pracowników. Podczas dysku-
sji na temat roli partnerów społecznych w procesie planowania 
i stosowania narzędzi informacyjnych przedstawicielka Państwo-
wej Inspekcji Pracy, Izabela Czopik z Departamentu Prawnego 

Wiadomości  
nie tylko z kraju

GIP, przedstawiła informację o współpracy inspekcji pracy z part-
nerami społecznymi w ramach kampanii „Zanim podejmiesz pra-
cę”. Gospodarzem wizyty uzupełniającej była Państwowa Inspek-
cja Pracy Republiki Litewskiej. 

Ukraińska i polska inspekcja pracy
W dniu 21 czerwca 2018 r. w Kijowie odbyły się warsztaty trój-
stronne „Ramy prawne działania ukraińskiej inspekcji pracy”. 
W spotkaniu pod przewodnictwem Antonio Santosa, kierowni-
ka projektu realizowanego przez MOP oraz Martina Schroedera, 
delegata UE na Ukrainę, udział wzięli przedstawiciele Rady Naj-
wyższej Parlamentu Ukrainy oraz ukraińska strona rządowa, 
której reprezentantami byli m.in. Olga Krentovska, minister 
polityki społecznej, Inessa Saboldasheva, minister gospodarki 
i Roman Cherneha, reprezentujący Państwową Służbę ds. Pracy 
Ukrainy, a także tamtejsze organizacje związkowe i pracodaw-
cy. Ewa Łowicka, inspektor pracy z OIP w Olsztynie, przedstawi-
ła uczestnikom warsztatów referat „Skuteczna inspekcja pracy 
jako strategia poprawy warunków pracy w Europie”. Przybliży-
ła zmieniającą się rolę i zadania PIP na przestrzeni blisko stuletniej 
działalności w Polsce. Temat prezentowany podczas warsztatów 
wzbudził zainteresowanie uczestników strony ukraińskiej, co 
przełożyło się na liczne pytania i aktywną dyskusję. 

Rada programowa OHP
W Rzeszowie obradowała Wojewódzka Rada Programowa OHP. Po-
siedzenie odbyło się 28 czerwca br. w Podkarpackim Urzędzie Wo-
jewódzkim. Uczestniczył w nim główny inspektor pracy Wiesław 
Łyszczek. Jak podkreśliła wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, któ-
ra przewodniczyła naradzie, ochotnicze hufce pracy już od 60 lat 
wspomagają system oświaty poprzez aktywizację społeczną, zawo-
dową i ekonomiczną młodzieży. Podejmują szereg inicjatyw zmie-
rzających do podniesienia kwalifikacji zawodowych lub przekwali-
fikowania młodych ludzi, starając się w ten sposób przeciwdziałać 
bezrobociu i społecznemu wykluczeniu. Rozmawiano m.in. o reali-
zowanych projektach i szkoleniach, o potencjale kadrowym podkar-
packiego rynku pracy w kontekście zatrudnienia osób w przedziale 
wiekowym 16-25 lat. Podpisano również porozumienia o współ-
pracy pomiędzy WUP a Podkarpacką Wojewódzką Komendą OHP 
w Rzeszowie. Szef inspekcji pracy wspomniał o wspólnych akcjach 
edukacyjnych i profilaktycznych, których celem jest zwiększenie 
świadomości pracodawców i pracowników w zakresie bezpieczeń-
stwa pracy. W posiedzeniu wzięli także udział: wicemarszałek wo-
jewództwa podkarpackiego Maria Kurowska, podkarpacki kurator 
oświaty Małgorzata Rauch, ks. bp Stanisław Jamrozek oraz przed-
stawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, Powiatowe-
go Urzędu Pracy, Urzędu Statystycznego w Rzeszowie, PFRON Od-
dział w Rzeszowie, Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej, 
Policji, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

Nowy szef olsztyńskiego okręgu
Główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek odwołał Marka Wójciaka 
ze stanowiska okręgowego inspektora pracy w Olsztynie i po-
wierzył z dniem 3 lipca 2018 r. pełnienie obowiązków na tym sta-
nowisku Jarosławowi Kowalczykowi, dotychczasowemu nadin-
spektorowi pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Olsztynie. 
Wręczenie aktu powołania nastąpiło 25 czerwca w Głównym In-
spektoracie Pracy w Warszawie. Jarosław Kowalczyk rozpoczął 
pracę w OIP w Olsztynie w 1998 r., aplikację inspektorską ukoń-
czył w 2003 r., a w styczniu 2013 r. objął stanowisko nadinspek-
tora pracy. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Pedagogicznej To-
warzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie i kilku kierunków 
studiów podyplomowych.

„Pracuję legalnie” na Śląsku
Tegoroczna edycja trzyletniej kampanii „Pracuję legalnie” skiero-
wana jest do pracodawców i pracowników polskich oraz obywa-
teli państw spoza UE, a w szczególności obywateli Ukrainy, pra-
cujących lub planujących zatrudnienie na terenie RP. Przy stoisku 
informacyjnym OIP w Katowicach, zorganizowanym w Parku Ślą-
skim w Chorzowie, w Silesia City Center czy przed rektoratem Biu-
ra Karier Uniwersytetu Śląskiego, inspektorzy pracy udzielali porad 
prawnych, z których skorzystało przeszło 580 osób. Zainteresowa-
nym rozdawano bezpłatne wydawnictwa PIP oraz gadżety zwią-
zane z realizacją kampanii.
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Sylwia Zapała

O 
soby niepełnosprawne mają największe szanse na za-
trudnienie w zakładach posiadających status zakładu 

pracy chronionej (ZPCh). Aby umożliwić im sprawne i bezpiecz-
ne funkcjonowanie w środowisku pracy, często wystarczy zapew-
nić warunki pracy zgodne z wymaganiami zawartymi w ogólnych 
przepisach z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, dotyczących 
obiektów, pomieszczeń i stanowisk pracy. 

Doświadczenia kontrolne
Część zakładów pracy chronionej, funkcjonujących na terenie 
działania Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie, zajmuje 
się ochroną mienia i sprzątaniem obiektów. Na terenie wojewódz-
twa podkarpackiego prowadzą też działalność ZPCh tej branży, 
których siedziby znajdują się na terenie działania innych OIP-ów. 

Inspektorzy pracy OIP w Rzeszowie – w ramach działalności ru-
tynowej, a także na wniosek Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych (PFRON) i w związku z badaniem skarg 
– przeprowadzili w latach 2016-2017 szereg kontroli w zakładach 
zajmujących się ochroną mienia i usługami sprzątania obiektów, 
zatrudniających osoby niepełnosprawne i korzystających z finan-
sowania ze środków PFRON. 

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst 
jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 511; dalej zwana ustawą o rehabilitacji) 
nakłada na PIP obowiązki związane z kontrolą pracodawców za-
trudniających osoby niepełnosprawne, w tym m.in. wynikające 

Niepokojące praktyki
w zakładach zatrudniających osoby 
niepełnosprawne

Aktywność zawodowa zapobiega wykluczeniu społecznemu osób 
niepełnosprawnych, wzmacnia poczucie ich wartości, nadaje sens 
życiu. Jeżeli zostaną im stworzone warunki do rozwoju zawodowego 
i podnoszenia kwalifikacji, często o wiele lepiej wykonują powierzone 
zadania. Wynika to głównie z potrzeby udowodnienia sobie i innym, że 
mimo swoich ograniczeń są w stanie samodzielnie zarobić na utrzymanie.

kontrahentów (głównie w zakresie zapewnienia właściwych po-
mieszczeń higieniczno-sanitarnych oraz ich przystosowania do 
potrzeb osób niepełnosprawnych). Najczęściej tłumaczą się tym, 
że właścicielem użyczanych pomieszczeń jest kontrahent i praco-
dawcy nie chcą ponosić kosztów ich przystosowania do potrzeb 
swoich pracowników. 

W trakcie kontroli inspektorzy pracy stwierdzili również niepo-
kojące praktyki stosowane w zakładach pracy chronionej, których 
w obowiązującym stanie prawnym nie da się skutecznie wyelimi-
nować. Należą do nich:
l  nadużywanie przez pracodawców stosowania przepisów art. 

16 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji i wymuszanie na niepeł-
nosprawnych pracownikach składania wniosków o wyraże-
nie zgody na pracę w godzinach nadliczbowych i porze noc-
nej lub wręcz niestosowanie przepisów art. 15 wspomnianej 
ustawy. Pracownicy, bojąc się utraty pracy, podpisują wnioski  

z art. 28 ust. 2 pkt 1 i art. 30 ust. 3c kontrole zakładów posiadają-
cych status zakładu pracy chronionej. Kontrole te mają w szcze-
gólności na celu sprawdzenie, czy zostały spełnione wymogi 
określone w przepisach i zasadach bhp dotyczące uwzględnia-
nia potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania 
stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów 
komunikacyjnych oraz spełnienia wymagań dostępności do nich. 
Pod pojęciem tym nie mieszczą się jednak obiekty i pomieszcze-
nia, w których wykonują pracę pracownicy dozoru mienia oraz 
sprzątający wykonujący pracę w placówkach zewnętrznych kon-
trahentów. Dodatkowo kontrole utrudnia znaczne rozproszenie 
miejsc wykonywania pracy przez pracowników tych zakładów.  

Inspektorzy pracy w trakcie kontroli, przeprowadzanych w la-
tach 2016 i 2017, dokonali także oceny warunków pracy w pla-
cówkach zewnętrznych kontrahentów (niebędących oddziała-
mi ZPCh). Kontrole wykazały szereg nieprawidłowości zarówno 
w zakresie przestrzegania przepisów prawnej ochrony pracy, jak 
i bezpieczeństwa i higieny pracy. Najwięcej zastrzeżeń dotyczy-
ło braku pomieszczeń higieniczno-sanitarnych (pomieszczenia 
do higienicznego przechowywania odzieży i spożywania posił-
ków oraz pomieszczenia WC) oraz niewłaściwego lub niedosta-
tecznego ich wyposażenia (brak szafek, brak wody lub ciepłej 
wody w pomieszczeniu WC, brak ogrzewania w pomieszczeniu 
socjalnym dla pracowników). 

Brak dobrej woli
W trakcie kontroli zakładu pracy chronionej, który organizował 
stanowiska pracy dla pracowników sprzątających tereny zewnętrz-
ne, stwierdzono, że pracodawca nie zapewnił pracownikom od-
powiednich pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. Pracownicy, 
w większości z tzw. schorzeniami specjalnymi, korzystali z po-
mieszczeń zlokalizowanych w podpiwniczeniach bloków miesz-
kalnych, wokół których sprzątali. Tam, gdzie mieszkańcy nie wy-
razili na to zgody, nie zapewniono im nawet pomieszczenia do 
ogrzania się oraz przechowywania odzieży czy spożywania po-
siłków ani pomieszczenia WC. W pozostałych dostępnych dla 
pracowników pomieszczeniach socjalnych nie było ciepłej wody, 
a w niektórych w ogóle nie było wody bieżącej, nawet zimnej. 
W żadnym pomieszczeniu socjalnym nie zapewniono urządzeń 
do podgrzewania posiłków. W jednym z takich pomieszczeń, wy-
posażonym w czajnik elektryczny prawdopodobnie tylko na po-
trzeby przeprowadzanej kontroli, stwierdzono, że w podpiwni-
czeniu budynku odłączono prąd. Zastrzeżenia budził też stan 
techniczny udostępnionych pomieszczeń socjalnych. 

Okazuje się, że pracodawcy posiadający status zakładu pracy 
chronionej ograniczają się do zapewniania bezpiecznych i higie-
nicznych warunków pracy pracownikom niepełnosprawnym je-
dynie w siedzibie oraz w oddziałach zakładu. Powoduje nimi oba-
wa o utratę statusu zakładu pracy chronionej. Natomiast czują się 
zwolnieni z obowiązku zapewnienia odpowiednich warunków 
pracownikom wykonującym pracę w placówkach zewnętrznych 
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kowanym stopniem niepełnosprawności wykonywało pracę po  
7 godz. na dobę i 35 tygodniowo. Jak ustalono w trakcie kontro-
li, ok. 130 osób miało orzeczony lekki stopień niepełnospraw-
ności. Firma prowadziła działalność związaną z ochroną mienia, 
sprzątaniem obiektów oraz udostępnianiem pracowników do 
prac pomocniczych przy produkcji u kontrahentów zewnętrz-
nych. Usługi świadczone były w firmach produkcyjnych o róż-
nym profilu na terenie całej Polski. 

W trakcie kontroli inspektorzy pracy przesłuchali m.in. byłe-
go pracownika zakładu oraz osoby kierujące pracą pracowników 
i ustalili, że wszyscy pracownicy produkcji, bez względu na sto-
pień niepełnosprawności, wykonywali pracę przez 8 godzin na 
dobę i w wielu placówkach była to praca w systemie trzyzmiano-
wym. Wszyscy pracownicy posiadali zgodę lekarza sprawujące-
go profilaktyczną opiekę lekarską nad pracownikami na niesto-
sowanie art. 15 ustawy o rehabilitacji. Taki sposób wykonywania 
pracy wynikał z umów zawieranych przez pracodawcę z kontra-
hentami. Pracownicy niepełnosprawni byli zatem zmuszani do 
pracy w godzinach nadliczbowych i porze nocnej oraz w niektó-
re dni wolne od pracy. 

Inspektorzy pracy ustalili, że podczas rekrutacji osoby chęt-
ne do pracy były informowane, że w przypadku pracowników 
produkcyjnych praca będzie wykonywana w systemie 8 godz. 
dziennie i 40 godz. tygodniowo, w tym w porze nocnej. Pra-
cownicy niepełnosprawni informowani byli o możliwości wy-
konywania pracy w takim systemie pod warunkiem złożenia 
przez nich wniosku i wyrażenia zgody przez lekarza. Pracownik 
otrzymywał skierowanie na badania (w określeniu stanowiska 
pracy wskazywano: „pełny etat, praca zmianowa, w godzinach 
nocnych, nadliczbowych” oraz rodzaj wykonywanych czynno-
ści) wraz z gotowym do podpisu wnioskiem o możliwość pracy 
w wydłużonych normach czasu pracy i w porze nocnej, które 

sporządzone przez pracodawcę, które są im przedkładane wraz 
ze skierowaniem na profilaktyczne badania lekarskie;

l  przypadki zatrudniania pracowników pełnosprawnych i niepeł-
nosprawnych o lekkim stopniu niepełnosprawności wyłącznie 
na podstawie umów cywilnoprawnych, w związku z koniecz-
nością utrzymania wskaźnika osób niepełnosprawnych na od-
powiednio wysokim poziomie, a dodatkowo znaczną różnicą 
w dofinansowaniu do wynagrodzenia pracownika o lekkim stop-
niu w stosunku do stopnia umiarkowanego bądź znacznego; 

l  zatrudnianie osób niepełnosprawnych z co najmniej umiarko-
wanym stopniem niepełnosprawności z tytułu tzw. schorze-
nia specjalnego, bez względu na realne możliwości wykony-
wania przez nie pracy; 

l  brak możliwości zawarcia umowy o pracę na czas nieokreślo-
ny i rotacja pracowników niepełnosprawnych w obrębie za-
kładów tej samej grupy kapitałowej; 

l  przypadki zatrudniania pracowników niepełnosprawnych 
z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 
z tytułu schorzenia specjalnego (epilepsja, choroby psychicz-
ne) na stanowisku portier-dozorca, również w porze nocnej 
i w obsadzie jednoosobowej. Pracownicy posiadali orzecze-
nia lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy 
na zajmowanych stanowiskach; 

l  brak rozpoznania czynników szkodliwych występujących w śro-
dowisku pracy na stanowiskach pracy zorganizowanych u ze-
wnętrznych kontrahentów – specyfika i profil działalności zle-
ceniodawcy usługi oraz faktyczne warunki pracy pracowników 
– i w konsekwencji nieuwzględnianie ich w skierowaniach na 
profilaktyczne badania lekarskie.
Kontrola przeprowadzona w jednym z zakładów, zatrudniają-

cym ok. 650 pracowników, w tym ok. 600 osób niepełnospraw-
nych, wykazała, że tylko 4 pracowników z orzeczonym umiar-

dostarczał do lekarza medycyny pracy. Jeśli lekarz nie wyraził 
zgody na wykonywanie pracy powyżej 7 godzin dziennie i 35 
godzin w tygodniu lub na pracę w porze nocnej, pracownik taki 
praktycznie nie miał szansy na zatrudnienie. Taki system pracy 
był podyktowany warunkami umowy zawartej pomiędzy pra-
codawcą a kontrahentami. Gdy osoba rekrutowana dostarczyła 
wypełniony wniosek, a lekarz nie wyraził zgody na taką pracę, 
kierownicy grup usługowych odmawiali przyjęcia do pracy. Je-
den z pracowników zeznał podczas przesłuchania, że w trakcie 
wstępnych badań profilaktycznych nie złożył lekarzowi wniosku 
o niestosowanie art. 15 ustawy o rehabilitacji. Otrzymał zaświad-
czenie lekarskie, w którym lekarz określił dobową normę czasu 
pracy na 7 godzin na dobę. Ze względu na brak zgody na pra-
cę zmianową, w godzinach nocnych i nadliczbowych pracownik 
nie otrzymał umowy o pracę. Po przedłożeniu lekarzowi wnio-
sku o niestosowanie art. 15 ustawy o rehabilitacji i wyrażeniu 
zgody przez lekarza zawarto z nim umowę o pracę.

Kontrola wykazała również, że pracownikom niepełnospraw-
nym nie udzielano dodatkowej 15-minutowej przerwy. Pracow-
nicy oświadczyli, że zarówno „odmowa” wykonywania pracy na 
III zmianie czy w dniu wolnym od pracy (sobota), jak i dodatko-
wa przerwa nie są mile widziane przez kontrahenta i w obawie 
o utratę pracy nie domagali się swoich praw.

W ocenie inspektorów pracy praktyka zmuszania pracowni-
ków niepełnosprawnych do składania wniosków o możliwość 
pracy w wydłużonych normach czasu pracy oraz w porze noc-
nej jest niedopuszczalna, zwłaszcza w zakładach pracy chronio-
nej – co do zasady powinny one organizować stanowiska pracy 
dla osób niepełnosprawnych, które ze względu na schorzenia 
nie mają szansy na zatrudnienie na otwartym rynku pracy. Fi-
nansowanie stanowisk pracy dla tych osób ma rekompenso-
wać pracodawcy ich niższą wydajność. W praktyce służy jedy-

nie sztucznemu zaniżeniu kosztów usługi. Zatem odbywa się 
to kosztem pracowników niepełnosprawnych, którzy są zmu-
szeni wykonywać pracę jak osoby pełnosprawne, bez względu 
na swoje ograniczenia. 

Istotne znaczenie ma również fakt, że dotyczy to w dużej 
mierze pracowników wykonujących pracę w miejscowościach 
o ograniczonych możliwościach w zakresie ofert pracy. Część 
pracodawców wykorzystuje zatem trudną sytuację osób nie-
pełnosprawnych na rynku pracy i nie respektuje ich uprawnień.

Celem wyeliminowania nieprawidłowości stwierdzanych 
w trakcie kontroli inspektorzy pracy stosują przysługujące im 
środki prawne, ale dotyczą one stosunkowo małej grupy pra-
cowników, biorąc pod uwagę skalę zatrudnienia w tych zakła-
dach i stopień rozproszenia placówek na terenie całego kraju. 

Po analizie skali naruszeń stwierdzanych podczas kontroli ro-
dzi się pytanie, czy zakład zajmujący się ochroną mienia i usłu-
gami, który w ograniczonym stopniu tworzy własne stanowi-
ska pracy (przykładem tego są złe warunki pracy pracowników 
ochrony mienia oraz pracowników sprzątających w placówkach 
kontrahentów), oraz zakład branży produkcyjnej zatrudniający 
pracowników niepełnosprawnych i tworzący dla nich stanowi-
ska pracy powinny w takim samym stopniu korzystać z dofinan-
sowania ze środków PFRON. 

Być może celowe byłoby rozważenie także kwestii uzależnie-
nia dofinansowania do wynagrodzenia pracowników niepełno-
sprawnych ze środków PFRON również od kontroli w zakresie 
spełnienia warunków bezpieczeństwa i higieny pracy na stano-
wiskach pracy tworzonych dla pracowników niepełnosprawnych 
w placówkach zewnętrznych kontrahentów. 

starszy inspektor pracy – główny specjalista Sylwia Zapała 
OIP Rzeszów

Przejście komunikacyjne oraz wejście do pomieszczenia ustępu zlokalizowanego w podpiwnicze-
niu budynku – wyjęte z zawiasów drzwi do pomieszczenia WC i zasłonka z tkaniny pełniąca funkcję 
drzwi (z pomieszczenia korzystali zarówno mężczyźni, jak i kobiety).

Pomieszczenie socjalne do ogrzania się pracowników oraz prze-
chowywania odzieży i spożywania posiłków zlokalizowane  
w podpiwniczeniu budynku – odzież była przechowywana  
na wieszakach ściennych oraz na oparciach siedzisk.

Miejsce do „higienicznego” spożywania posiłków – wokół stolika widoczne grzejniki elektryczne (jedyne źródło ogrzewania  
w pomieszczeniu), na których suszy się przemoczone obuwie; w przejściach rozłożone przewody elektryczne zasilające urządzenia 
(grzejniki, czajniki, radio).

8 9IP 8/2018IP 8/2018



Natalia Grunwald
od stanu zdrowia pracownika oraz nie zawie-
rają obowiązku informowania pracodawcy 
przez pracownika o swoim stanie zdrowia 
i nie uzależniają od tej informacji ważności 
stosunku pracy. Bardzo krótki, kilkudniowy 
okres świadczenia pracy i nagłe zaprzesta-
nie jej wykonywania z powodu złego stanu 
zdrowia, nie mogą przesądzać o pozorności 
tejże umowy”. 

Praca świadczona
Warto także zwrócić uwagę na fakt, iż zgod-
nie ze stanowiskiem przedstawionym przez 
Sąd Najwyższy nie jest możliwe przyjęcie po-
zorności złożonych przez strony oświadczeń 
woli o zawarciu umowy o pracę, gdy pracow-
nik podjął pracę i faktycznie ją wykonywał, 
a pracodawca świadczenie to przyjmował. 
Nie wyklucza to jednak oceny, czy w konkret-
nym przypadku zawarcie umowy nie zmie-
rzało do obejścia prawa lub nie naruszało za-
sad współżycia społecznego (postanowienie 
Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń 
Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 6 lu-
tego 2009 r., sygn. akt I UK 323/08). 

Pozorność umowy o pracę może mieć tak-
że miejsce w przypadkach, gdy praca jest fak-
tycznie świadczona, lecz na innej podstawie 
niż umowa o pracę (tak m.in. wyrok Sądu Naj-
wyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecz-
nych i Spraw Publicznych z dnia 22 czerwca 
2015 r., sygn. akt I UK 367/14). 

Zarzutu pozorności umowy o pracę nie 
będzie można zatem zasadniczo postawić 
w sytuacji, gdy praca jest faktycznie świad-
czona lub była faktycznie świadczona na-
wet przez krótki czas na zasadach wynikają-
cych ze stosunku pracy. W przeciwieństwie 
do sytuacji, w której umowa o pracę jest za-
wierana np. jedynie w celu uzyskania świad-
czeń z ubezpieczenia społecznego, do któ-
rych przy braku woli stron realizacji umowy 
o pracę osoba zainteresowana nie ma tytu-
łu. Takie zatrudnienie należy uznać za po-
zorne i fikcyjne, a co za tym idzie nie podle-
gające regułom wynikającym z przepisów 
prawa pracy, jak również innym przepisom 
związanym z zatrudnieniem w ramach sto-
sunku pracy.

młodszy specjalista Natalia Grunwald
OIP Gdańsk

ona obowiązkowo ubezpieczeniom emery-
talnemu, rentowemu, chorobowemu i wy-
padkowemu z uwagi na to, że zatrudnienie 
u płatnika składek w pełnym wymiarze cza-
su pracy na czas nieokreślony miało charak-
ter pozorny, a jego celem nie było faktyczne 
realizowanie stosunku pracy, lecz uzyska-
nie świadczeń z ubezpieczenia społeczne-
go – nie wykazała, aby płatnik składek miał 
rzeczywistą potrzebę gospodarczą jej za-
trudnienia. Ustalono bowiem, że przed za-
warciem spornej umowy płatnik nie zatrud-
niał w ramach swej działalności żadnego 
pracownika, mimo że prowadził działalność 
gospodarczą od 1 marca 2006 r. (umowa 
o pracę została zawarta 4 lutego 2015 r. i od 
tego dnia pracownik miał podlegać obo-
wiązkowym ubezpieczeniom). Co więcej, 
po tym, gdy odwołująca stała się niezdolna 
do pracy w związku z ciążą (od dnia 31 marca  
2015 r.), płatnik nikogo nie zatrudnił na za-
stępstwo, co również wskazuje, że jej zatrud-
nienie było podyktowane innymi względami 
niż rzeczywiste potrzeby gospodarcze. Usta-
lenia te, w zakresie racjonalności zatrudnie-
nia, stanowiły w ocenie sądu o pozorności 
zawartej umowy o pracę.

Wymaga jednak zaznaczenia, że fakt, iż 
pracownik nie podjął faktycznie pracy wyni-
kającej z zawartej umowy o pracę, nie musi 
w każdym przypadku świadczyć o braku za-
miaru realizacji danej umowy. Może się bo-
wiem zdarzyć sytuacja, kiedy pracownik od 
początku zatrudnienia nie będzie dopuszcza-
ny do pracy bez jego winy (przestój). W wy-
roku Sądu Apelacyjnego w Łodzi – III Wydział 
Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 13 li-
stopada 2013 r., sygn. akt III AUa 363/13, po-
twierdzono, że „dla stwierdzenia, że umowa 
o pracę ma charakter pozorny muszą zostać 
spełnione dwie przesłanki: pracownik, zawie-
rając umowę o pracę, nie ma zamiaru jej fak-
tycznego wykonywania, chce jedynie uzy-
skać z tytułu jej zawarcia korzyści dla siebie, 
a pracodawca godzi się na taką sytuację i ma 
świadomość, że praca nie będzie faktycznie 
wykonywana”. W tym samym orzeczeniu sąd 
wskazał, że „przepisy prawa pracy oraz prawa 
ubezpieczeniowego nie uzależniają ważno-
ści umowy o pracę od czasookresu jej trwa-
nia. Nie uzależniają takiej ważności również 

woli (za: Kodeks cywilny. Komentarz, red. dr 
hab. K. Osajda). Umowa taka nie wywoła za-
tem skutków w zakresie ubezpieczeń spo-
łecznych, a w przypadku uzyskania przez 
stronę takiej umowy świadczeń (środków) 
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych będzie rodzić obowiązek 
zwrotu uzyskanych środków, w określonych 
przypadkach może także rodzić odpowie-
dzialność karną w związku z popełnieniem 
przestępstwa z art. 286 § 1 k.k. (oszustwo). 
Ostateczna ocena, czy w określonym przy-
padku doszło do zawarcia umowy o pracę 
dla pozoru jest dokonywana przez sąd na 
podstawie całokształtu okoliczności okre-
ślonej sprawy. Oceniając, czy umowa o pra-
cę została zawarta dla pozoru, sąd bada 
różne aspekty związane z zatrudnieniem 
w ramach zawartej umowy o pracę, w tym 
związane m.in. z możliwością realizacji za-
wartej umowy o pracę, jak również aspekt 
racjonalności i zasadności danego zatrud-
nienia pracowniczego.  

Przykładowo, w wyroku Sądu Apela-
cyjnego w Szczecinie – III Wydział Pracy 
i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 31 marca  
2016 r., sygn. akt  III AUa 549/15, sąd uznał,  
że „nie ma zakazu świadczenia pracy na 
podstawie umowy o pracę na rzecz dwóch  
podmiotów, jednakże w sytuacji, gdy ubez-
pieczona zaszła w ciążę, a jednocześnie pod-
jęła drugie pełnoetatowe zatrudnienie, do-
świadczenie życiowe nakazywało uznać, że 
niemożliwe było pogodzenie realnego za-
trudnienia w dwóch miejscach na pełny etat, 
a więc w wymiarze 80 godzin tygodniowo”.

W kwestii oceny racjonalności zatrud-
nienia wypowiedział się Sąd Apelacyjny 
w Szczecinie – III Wydział Pracy i Ubezpie-
czeń Społecznych, wskazując w wyroku 
z dnia 6 czerwca 2017 r., sygn. akt III AUa 
911/16, że „przy ocenie pozorności umowy 
o pracę racjonalność zatrudnienia, potrze-
ba zatrudnienia pracownika są przesłanka-
mi istotnymi dla oceny ważności umowy”. 
Uzasadniając swoją ocenę co do pozorno-
ści zawartej umowy o pracę, sąd wskazał, 
że osoba wskazana w umowie jako pracow-
nik, odwołująca się do sądu pracy od decyzji 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w któ-
rej to decyzji stwierdzono, że nie podlega 

wyposażenia stanowiska pracy określone-
go w umowie). 

W czasie kontroli prowadzonych przez 
inspektorów pracy wykrywane są przypad-
ki zawierania umów o pracę dla pozoru. Są 
to sytuacje, kiedy pomimo zawarcia umo-
wy o pracę, a często także spełnienia innych 
wymogów związanych z zatrudnieniem pra-
cowniczym – jak przejście szkolenia z zakre-
su bezpieczeństwa i higieny pracy czy też 
poddanie się wstępnym badaniom lekar-
skim i uzyskanie zaświadczenia od lekarza 
medycyny pracy o braku przeciwwskazań 
do pracy na określonym w umowie o pra-
cę stanowisku – praca faktycznie nie była 
świadczona. Jeżeli strony umowy o pra-
cę nie zamierzają jej realizować w sposób 
określony w art. 22 k.p., tzn. pracownik nie 
ma zamiaru podjąć i wykonywać pracy pod-
porządkowanej, w miejscu i czasie wskaza-
nym przez pracodawcę, a pracodawca nie 
ma zamiaru polecać wykonywania takiej 
pracy, jak również wypłacać za nią wyna-
grodzenia, można w takim przypadku mó-
wić o pozorności takiej umowy. Organami, 
w których kompetencji i interesie pozostaje 
podważenie zawartych umów o pracę dla 
pozoru, we wskazanych wcześniej przypad-
kach, są prezes Zakładu Ubezpieczeń Spo-
łecznych jako organ ubezpieczeniowy oraz 
prezes Państwowego Funduszu Rehabilita-
cji Osób Niepełnosprawnych. 

Nieważność umowy
Skutkiem stwierdzenia, że umowa o pracę zo-
stała zawarta dla pozoru, jest jej nieważność. 
Nieważność ta ma charakter bezwzględny, 
co oznacza, że czynność jest nieważna ex 
tunc, tj. od momentu złożenia oświadczenia 

Z 
godnie z przepisami Kodeksu cywil-
nego nieważne jest oświadczenie 

woli złożone drugiej stronie za jej zgodą dla 
pozoru (art. 83 § 1 zd. 1 k.c.). Ten przepis Ko-
deksu cywilnego ma zastosowanie do umów 
o pracę na zasadzie art. 300 Kodeksu pracy, 
zgodnie z którym w sprawach nieunormo-
wanych przepisami prawa pracy do stosunku 
pracy stosuje się odpowiednio przepisy Ko-
deksu cywilnego, jeżeli nie są one sprzecz-
ne z zasadami prawa pracy. Umowa o pra-
cę jest bowiem zgodnym oświadczeniem 
woli dwóch stron, pracownika i pracodaw-
cy, co do zawarcia danej umowy i realiza-
cji jej postanowień. Z regulacji Kodeksu cy-
wilnego wynika zatem, że przy ocenie, czy 
umowa o pracę została zawarta dla pozo-
ru, podstawowe znaczenie ma to, czy obie 
strony umowy miały świadomość, że skła-
dają oświadczenia woli dla pozoru. 

Dla świadczeń  
lub ubezpieczenia
W większości przypadków umowa o pracę 
zawierana jest dla pozoru w celu uzyskania 
tytułu do objęcia ubezpieczeniem społecz-
nym przez osobę, która występuje jako pra-
cownik (dotyczy to głównie kobiet w ciąży, 
lecz również innych osób, które dążą w ten 
sposób do uzyskania świadczeń z ubezpie-
czenia społecznego). Zdarza się też, że umo-
wa o pracę jest zawierana dla pozoru, by 
uzyskać świadczenia z Państwowego Fundu-
szu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
(np. celem uzyskania przez stronę umowy 
występującą jako pracodawca dofinanso-
wania do wynagrodzenia niepełnospraw-
nego pracownika, czy też dofinansowania 

Pozorność  
umowy o pracę

Prawo

O pozorności 
umowy o pracę można 
mówić w sytuacji, 
gdy przy składaniu 
oświadczeń woli obie 
strony, określone 
w umowie jako pracownik 
i pracodawca, miały 
wolę i świadomość, że 
pracownik nie będzie 
świadczyć pracy, 
a pracodawca nie będzie 
z tej pracy korzystać. Zdarza 
się zatem, że choć strony 
formalnie zawarły umowę 
o pracę, stosunek pracy na 
podstawie takiej umowy 
nie nawiąże się.
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Obligatoryjne i dobrowolne
Bez konieczności uzyskiwania uprzedniej zgody pracownika z wy-
nagrodzenia za pracę netto (tj. po odliczeniu składek na ubez-
pieczenia społeczne i zaliczki na podatek dochodowy od osób 
fizycznych) podlegają potrąceniu (w rozumieniu art. 87 k.p.) na-
stępujące należności:

a) wierzytelności egzekwowane na podstawie tytułów wyko-
nawczych – na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych, na po-
krycie innych należności niż świadczenia alimentacyjne. Kodeks 
pracy posługuje się określeniem „tytuł wykonawczy”, który sta-
nowi podstawę egzekucji alimentów i innych długów. Zgodnie 
z treścią art. 776 Kodeksu postępowania cywilnego tytuł wyko-
nawczy jest to tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wyko-
nalności. Tytuł egzekucyjny jest zaś dokumentem stwierdzającym 
obowiązek spełnienia określonego świadczenia (np. zapłaty okre-
ślonej kwoty). Musi wskazywać, kto jest wierzycielem i jakie jest 
jego roszczenie oraz kto jest dłużnikiem i jakie jest jego zobowią-
zanie. Tytułem takim jest np. prawomocne orzeczenie sądu lub 
ugoda zawarta przed sądem;

b) potrącane bez tytułów wykonawczych – zaliczki pieniężne 
udzielone pracownikowi przez pracodawcę do rozliczenia na po-
krycie różnych wydatków, np. kosztów podróży, zakupu materia-
łów, kary pieniężne nakładane w ramach odpowiedzialności po-
rządkowej pracownika.

Należności inne niż wskazane mogą być potrącane z wyna-
grodzenia pracownika tylko za jego zgodą wyrażoną na piśmie. 
Warto w tym miejscu wyraźnie podkreślić, że „wyrażenie przez 
pracownika, bez zachowania formy pisemnej, zgody na dokony-
wanie potrąceń z wynagrodzenia za pracę innych należności niż 
wymienione w art. 87 § 1 i 7 Kodeksu pracy jest nieważne (art. 58 
§ 1 Kodeksu cywilnego w związku z art. 91 i 300 Kodeksu Pracy)”. 
Tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 1 października 1998 r. 
(sygn. akt I PKN 366/98).

Kolejność potrąceń
Wskazane wyliczenie ustanawia jednocześnie kolejność, w jakiej 
dokonuje się potrąceń na poczet wymienionych należności, któ-
rej nie można zmienić.

Dla przykładu, jeśli wynagrodzenie pracownika zostało zajęte 
przez komornika sądowego na poczet niespłaconej pożyczki ban-
kowej na pewną kwotę, po czym po kilku tygodniach pracodaw-
ca otrzymał kolejne zajęcie tego samego wynagrodzenia na po-
czet należności alimentacyjnych, wówczas od najbliższej wypłaty 
jest obowiązany w pierwszej kolejności potrącać sumy egzekwo-
wane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świad-
czeń alimentacyjnych. Zaspokojenie pozostałych wierzytelności 
następuje w drugiej kolejności, w ramach dostępnych kwot. Pra-
codawca jest przy tym obowiązany poinformować o zaistniałej 
sytuacji stosowne organy egzekucyjne. 

W przypadku zbiegu różnych tytułów potrąceń dokonuje się 
ich w następującej kolejności:

Potrącenia z wynagrodzeń
i innych świadczeń

Prawo

Wynagrodzenie za pracę jest podstawowym świadczeniem, jakie przysługuje 
pracownikowi za wykonaną pracę. Zabezpiecza byt pracownika i jego 
rodziny, wobec czego podlega szczególnej ochronie, która nie pozwala 
na uszczuplanie wysokości otrzymywanego wynagrodzenia za pracę bez 
wyraźnego przepisu ustawy lub zgody pracownika.

B 
ezprawne potrącenia z wynagrodzenia za pracę mogą na-
razić pracodawcę na odpowiedzialność wykroczeniową, 

pracownik zaś może mieć roszczenie o zwrot nienależnie potrą-
conej kwoty. Warto zaznaczyć, że w przepisach Kodeksu pracy nie 
ma legalnej definicji potrącenia, należy jednak uznać, że w pra-
wie pracy potrącenie jest dopuszczalną przepisami prawa jed-
nostronną czynnością pracodawcy polegającą na umniejszaniu 
przysługującego pracownikowi wynagrodzenia, w określonych 
przypadkach i w granicach prawnie dopuszczalnych. W związku 
z tym możliwe jest dokonywanie potrąceń obligatoryjnych wska-
zanych w przepisach Kodeksu pracy, na które nie jest potrzebna 
zgoda pracownika, a także dobrowolnych. Te ostatnie wymaga-
ją jednak uzyskania od pracownika pisemnej zgody; jej brak po-
woduje, że pracodawca nie może potrącić określonej należności 
z wynagrodzenia pracownika. 

Wynagrodzenie za pracę jest nieodłącznym oraz bezwzględ-
nym elementem stosunku pracy. Regulacje z tego zakresu znaj-
dują się w Rozdziale II Działu trzeciego Kodeksu pracy. Wynika 
z nich, że pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodze-
nia ani przenieść tego prawa na inną osobę. Wynagrodzenie musi 
być wypłacane w odpowiedniej formie, czasie i miejscu, a potrą-
cenia z wynagrodzenia podlegają ograniczeniom. Przepisy art.  
87-91 k.p. regulujące ochronę wynagrodzenia za pracę pracowni-
ka określają w dwojaki sposób ograniczenia potrącenia dokony-
wane z wynagrodzenia. Po pierwsze, ustawodawca przewidział 
maksymalne granice potrąceń. Po drugie, wskazał w przepisach 
tzw. kwoty wolne od potrąceń, tj. kwoty, które pracownik musi 
otrzymać mimo dokonanych potrąceń.

1. należności alimentacyjne,
2. inne należności objęte tytułami egzekucyjnymi,
3. zaliczki i kary pieniężne.
Podstawową zasadą, o której należy pamiętać przy potrą-

caniu wynagrodzenia pracownika, jest ustalenie tzw. podsta-
wy potrącenia. W tym celu pracodawca najpierw powinien od-
liczyć z wynagrodzenia pracownika składki na ubezpieczenie 
społeczne, zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych 
oraz składkę zdrowotną. Po wyliczeniu podstawy pracodaw-
ca może dokonać potrącenia, jednak musi pamiętać, że potrą-
cone mogą zostać wyłącznie należności określone przepisami  
i w określonej kwocie. Obowiązkowe przy tym jest zachowanie 
kolejności dokonywanych potrąceń.

Maksymalna wysokość 
Pracodawca może potrącić z wynagrodzenia pracownika określo-
ne kwoty, ich maksymalna wysokość jest określona w przepisach:

a) 3/5 wynagrodzenia pracownika – na zaspokojenie świad-
czeń alimentacyjnych, które są egzekwowane na podstawie 
tytułów wykonawczych, którymi są wyroki sądu zaopatrzone 
w klauzulę wykonalności lub też decyzje organów administra-
cyjnych, wobec których zostało wszczęte postępowanie egze-
kucyjne w celu zaspokojenia świadczeń. W przypadku świad-
czeń alimentacyjnych potrąceń można dokonywać również 
na wniosek uprawnionego na podstawie tytułu wykonawcze-
go. Jeśli chodzi o te potrącenia, ustawodawca nie przewidział 
tzw. kwoty wolnej od potrąceń. Oznacza to, że pracodawca 
może potrącić wyłącznie 3/5 z każdego (nawet minimalnego) 
wynagrodzenia; 

b) 1/2 wynagrodzenia – na zaspokojenie świadczeń innych 
niż alimentacyjne, które egzekwowane są na podstawie tytu-
łów wykonawczych. W każdym przypadku istnieje konieczność 
wszczęcia postępowania egzekucyjnego, natomiast pracodaw-
cę obowiązuje tutaj kwota wolna od potrąceń w wysokości mini-
malnego wynagrodzenia; 

c)1/2 wynagrodzenia – w przypadku rozliczenia zaliczek pie-
niężnych udzielonych pracownikowi. Tutaj kwotą wolną od po-
trąceń jest 75% minimalnego wynagrodzenia przysługujące-
go pracownikowi;

d) 1/10 wynagrodzenia – z tytułu kar pieniężnych za każde 
przewinienie pracownika wymienione w art. 108 § 2 k.p. Obo-
wiązującą kwotą wolną od potrąceń jest 90% minimalnego wy-
nagrodzenia za pracę.

Warto pamiętać, że w przepisach Kodeksu pracy funkcjonu-
je zasada polegająca na tym, że w sytuacji potrąceń, wśród któ-
rych są potrącenia alimentacyjne, łączna ich suma nie może być 
wyższa niż 3/5 wynagrodzenia pracownika. Natomiast w przy-
padku potrąceń z tytułu innych należności oraz zaliczek – łączna 
ich suma nie może przekroczyć 1/2 wynagrodzenia pracownika. 
Wskazany katalog jest tzw. katalogiem zamkniętym, co oznacza, 
że pracodawca nie może dokonać żadnych innych potrąceń.
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Wyjątkowa sytuacja
Od reguły istnieje jednak wyjątek. Gdy pracodawca uzyska pi-
semną zgodę pracownika, może potrącić z jego wynagrodze-
nia za pracę dowolną kwotę, pod warunkiem że pozostawi mu 
minimalne wynagrodzenie w przypadku potrąceń na rzecz pra-
codawcy oraz 80% minimalnego wynagrodzenia w przypadku 
dobrowolnych potrąceń należności, które nie są potrącane na 
rzecz pracodawcy. Należności te to na przykład pożyczki udzie-
lone pracownikowi z kasy zapomogowo-pożyczkowej lub za-
kładowego funduszu świadczeń socjalnych, kredyty bankowe, 
składki związkowe, składki na dobrowolne grupowe ubezpie-
czenie pracownicze. Nie obowiązują tu maksymalne dopusz-
czalne kwoty potrącenia, a jedynie kwoty wolne od potrąceń.

Przy okazji warto też podkreślić, że w przypadku zgody pra-
cownika na potrącenie nie ma możliwości uzyskania od niego 
tzw. zgody blankietowej, czyli odebrania od pracownika zgody 
na potrącenie bez podania kwoty oraz powodu potrącenia. Zgod-
nie bowiem z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 5 maja 2004 r. 
(sygn. akt I PK 529/03) zgoda taka musi dotyczyć konkretnej oraz 
istniejącej wierzytelności. Wyrażenie zgody na dokonywanie po-
trąceń z wynagrodzenia bez wiedzy o wielkości długu i przesłan-
kach odpowiedzialności jest nieskuteczne.

Potrącenie dobrowolne bez zgody pracownika powoduje, że 
pracodawca nie wypłaca należnego wynagrodzenia i dokonuje 
bezpodstawnego potrącenia, co jest wykroczeniem przeciwko 
prawom pracownika (art. 282 § 1 k.p.). Zatem w sytuacji potrące-
nia dobrowolnego bez zgody pracownika pracodawca powinien 
liczyć się z obowiązkiem zwrotu pracownikowi potrąconych kwot 
wraz z odsetkami oraz karą grzywny nałożoną przez inspektora 
Państwowej Inspekcji Pracy.

Dieta za podróż służbową a potrącenie
Zgodnie z treścią art. 775 § 1 k.p. pracownikowi wykonującemu 
na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, 
w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miej-
scem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związa-
nych z podróżą służbową. Należności przewidziane w przepisie 
mają służyć kompensowaniu wydatków ponoszonych przez pra-
cownika w odbywanej doraźnie podróży służbowej, a nie wy-

konującego pracę polegającą na stałym pokonywaniu 
przestrzeni. Wobec tego z tytułu podróży krajo-

wej oraz podróży zagranicznej, odbywa-
nej w terminie i miejscu określonym 

przez pracodawcę, pracowni-
kowi przysługują diety oraz 

zwrot kosztów: przejaz-
dów, dojazdów środ-

kami komunika-
cji miejscowej, 

n o c l e g ó w 
i  innych 

niezbędnych, udokumentowanych wydatków, określonych 
lub uznanych przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnio-
nych potrzeb.

Należy pamiętać, że dieta czy inne należności z tytułu podró-
ży służbowej nie należą do kategorii wynagrodzenia za pracę. Są 
to świadczenia typowo rekompensacyjne, których zadaniem jest 
zwrot pracownikowi poniesionych przez niego wydatków w związ-
ku z podróżą służbową. W przypadku zajęcia wynagrodzenia za 
pracę zajęcie to nie może więc być realizowane w stosunku do 
diet za podróż służbową, diety nie są bowiem wynagrodzeniem. 

Niektóre ze świadczeń otrzymywanych przez pracownika, 
z uwagi na ich pozawynagrodzeniowy charakter, są wolne od 
potrąceń przewidzianych w art. 87 i nast. Kodeksu pracy (doty-
czących potrąceń z wynagrodzenia za pracę), podlegają jednak 
egzekucji na podstawie przepisów prawa cywilnego. Taka sytu-
acja ma miejsce np. w odniesieniu do świadczenia urlopowego. 
Nie dotyczy to jednak diet za podróż służbową, które są całko-
wicie wyłączone spod egzekucji na podstawie art. 831 § 1 pkt 
1 k.p.c. Zgodnie bowiem z tym przepisem nie podlegają egze-
kucji sumy i świadczenia w naturze wyasygnowane na pokrycie 
wydatków lub wyjazdów w sprawach służbowych. W zakres tej 
regulacji wchodzą m.in. diety i inne świadczenia pieniężne wy-
płacone w związku z podróżą służbową.

Wypłata nagrody a potrącenie
Wynagrodzenie to nie tylko płaca zasadnicza, lecz także zmien-
ne i stałe jego elementy o charakterze obowiązkowym i dobro-
wolnym (np. premie, dodatki, nagrody, prowizje). Jako element 
wynagrodzenia podlegają także ochronie przed potrąceniami, 
którą gwarantują przepisy Kodeksu pracy. Gdy pracownik otrzy-
muje nagrodę, to wysokość potrącenia zależy od jej charakte-
ru. Potrącenia alimentacyjne mają bezwzględne pierwszeństwo 
przed innymi należnościami i mogą być dokonywane w wyso-
kości 3/5 przysługującego pracownikowi wynagrodzenia netto 
bez stosowania kwoty wolnej od potrąceń, jednakże nagroda 
z zakładowego funduszu nagród, dodatkowe wynagrodzenie 
roczne, tzw. trzynastka, oraz należności przysługujące pracow-
nikom z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej pod-
legają egzekucji na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych do 
pełnej wysokości (art. 87 § 5 k.p.). Wyłącznie te wypłaty i tylko 
w przypadku potrącania alimentów nie podlegają ochronie ko-
deksowej. Dla przykładu, jeśli pracownik otrzyma nagrodę uzna-
niową, finansowaną z zakładowego funduszu nagród, to będzie 
ona podlegać potrąceniu w całości. Natomiast z nagrody uzna-
niowej przyznanej przez pracodawcę w innym trybie należy ty-
tułem alimentów ująć 3/5 jej kwoty netto. Niezależnie od tego 
na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych pracodawca jest 
zobowiązany potrącić zatrudnionemu 3/5 wynagrodzenia netto. 

specjalista Paweł Nowak
OIP Katowice, Oddział w Zawierciu
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Krzysztof Okseniuk

U 
zupełniające środki ochronne dodatkowo ograniczają za-
grożenia podczas wszelkich czynności związanych z po-

sługiwaniem się maszynami, m.in. podczas ich obsługi, transpor-
tu, naprawy, ułatwiają wykonywanie tych czynności. Ograniczają 
też zagrożenia w przypadku wystąpienia zakłóceń bądź awarii. 

Zaliczamy do nich: urządzenia zatrzymywania awaryjnego, środ-
ki do uwalniania i ratowania osób uwięzionych, środki do odłącza-
nia i rozpraszania energii, rozwiązania umożliwiające bezpieczny 
transport maszyn i ich ciężkich elementów, środki pozwalające na 
bezpieczny dostęp do maszyn, środki zapewniające stateczność 
maszyn i ich elementów.

Urządzenie zatrzymywania awaryjnego
Każda maszyna powinna być wyposażona w co najmniej jedno 
urządzenie do zatrzymywania awaryjnego, aby zapobiegać wy-
stępującym lub zapowiadającym się sytuacjom zagrożenia, za wy-
jątkiem maszyn, w których urządzenie wyłączania awaryjnego nie 
zmniejszyłoby ryzyka, ponieważ nie uległby skróceniu czas zatrzy-
mania maszyny, bądź uniemożliwiałoby zastosowanie specjalnych 
środków wymaganych ze względu na zagrożenia, a także maszyn 
przenośnych trzymanych i prowadzonych ręcznie.

Dzięki zatrzymaniu awaryjnemu operatorzy mogą również 
zapobiegać uszkodzeniu maszyny w wyniku jej niewłaściwe-
go funkcjonowania.

Urządzenia do zatrzymania awaryjnego muszą mieć łatwo do-
stępne, dobrze widoczne i wyraźnie rozpoznawalne elementy ste-
rownicze. Umieszczane są one na każdym stanowisku sterowania 
oraz w innych miejscach w przypadkach, gdy funkcja zatrzymania 
normalnego jest niewystarczająca. 

Ponadto zatrzymanie awaryjne musi być niezawodne 
i jak najszybciej zakończyć niebezpieczny stan bez stwarzania  

Technika

Zadaniem uzupełniających środków ochronnych jest ograniczanie 
zagrożeń związanych z użytkowaniem maszyn, niezależnie 
od rozwiązań konstrukcyjnych, bezpiecznych samych w sobie, 
technicznych środków ochronnych (osłon, urządzeń ochronnych) czy 
informacji dotyczących użytkowania. 

Redukcja ryzyka –
uzupełniające środki ochronne maszyn
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we umożliwiające ich transport zmechanizowany, jak na przykład:
–  umieszczane na elementach maszyn haki, śruby oczkowe lub otwo-

ry gwintowane służące do zainstalowania urządzeń podnoszących, 
– urządzenia do automatycznego chwytania hakiem dźwignicy, 
–  rowki umożliwiające umieszczanie wideł w przypadku transpor-

tu wózkami jezdniowymi podnośnikowymi.

Środki pozwalające na bezpieczny dostęp 
do maszyn
Wszelkie prace związane z obsługą maszyn, ich nastawianie i kon-
serwacja, jeżeli jest to tylko możliwe, powinny być prowadzone 
z poziomu podłoża. Gdy nie jest to możliwe, maszyny wyposaża 
się w środki umożliwiające bezpieczny dostęp do miejsc wyko-
nywania tego rodzaju prac, na przykład schody, stałe drabiny czy 
platformy. Przy czym środki te nie mogą jednocześnie zapewniać 
dostępu do miejsc niebezpiecznych.

Dojścia powinny być wykonane z materiałów przeciwpoślizgo-
wych, na przykład z blachy ryflowanej, krat WEMA. W przypadku 
wysoko położonych części maszyn środki dostępu powinny po-

Materiały źródłowe:
1.  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i hi-
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3.  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz.U. Nr 199, 
poz. 1228 ze zmianami z 2011 r. Dz.U. Nr 124, poz. 701).

4. PN-EN ISO 12100:2011 Bezpieczeństwo maszyn – Ogólne zasady projektowania – Ocena ryzyka i zmniejszanie ryzyka.
5. PN-EN 60204-1:2010 Bezpieczeństwo maszyn – Wyposażenie elektryczne maszyn – Część 1: Wymagania ogólne.
6. PN-EN ISO 13850:2012 Bezpieczeństwo maszyn – Stop awaryjny – Zasady projektowania.
7. Włodzimierz Łabanowski, Bezpieczeństwo użytkowania maszyn. Poradnik dla pracodawców, GIP, Warszawa 2012.

ratora naciśnięcie elementu sterowania niezależnej od jego woli 
doprowadza do zmiany (odwrócenia) kierunku jazdy, co chroni 
operatora przed najechaniem przez wózek.  

Środki do odłączania i rozpraszania energii
Maszyny wyposaża się w techniczne środki umożliwiające ich odłą-
czenie od wszystkich źródeł zasilania oraz środki służące do roz-
proszenia nagromadzonej energii.  

Stan odłączenia maszyny od wszystkich źródeł zasilania powi-
nien być widoczny (dostrzegalne przerwanie ciągłości zasilania) 
lub należy zapewnić jego widoczność przez możliwość sprawdze-
nia położenia elementów sterowniczych urządzenia odłączające-
go. Wszystkie elementy sterowania służące do odłączania zasilania 
muszą być łatwo rozpoznawalne, posiadać oznakowanie pozycji 
włączenia i odłączenia zasilania. 

Musi być zapewniona możliwość zablokowania pozycji odłą-
czenia zasilania, jeżeli operator nie jest w stanie sprawdzić odłą-
czenia od źródła energii z każdego dostępnego mu miejsca. Ma 
to uchronić operatorów wykonujących m.in. naprawę maszyn, 
montaż oprzyrządowania i innego rodzaju prace przed nieprze-
widzianym uruchomieniem zatrzymanej maszyny w wyniku de-
fektu maszyny lub działania innych osób nieświadomych obecno-
ści operatorów lub działania samych operatorów.

Istotnym elementem ograniczenia ryzyka jest zapewnienie, 
aby po stronie odłączonej nie było energii potencjalnej (np. ener-
gii elektrycznej, ciśnienia cieczy lub energii mechanicznej) i ener-
gii kinetycznej (np. elementów mogących kontynuować ruch pod 
wpływem bezwładności).

Rozwiązania umożliwiające bezpieczny 
transport maszyn i ich ciężkich elementów
Maszyny i ich elementy, które nie mogą być ręcznie przemieszczane 
lub transportowane, powinny mieć odpowiednie środki zaczepo-

dodatkowego ryzyka. Polecenie zatrzymania awaryjnego musi mieć 
pierwszeństwo przed wszelkimi innymi funkcjami i poleceniami we 
wszystkich trybach pracy maszyny. Urządzenia zatrzymania awaryj-
nego po uruchomieniu (aktywizacji) powinny pozostać włączone, 
a wyłączenie ich (zresetowanie) może nastąpić tylko ręcznie, bezpo-
średnio za pomocą odpowiedniego działania z miejsca, w którym 
sygnał zatrzymania został zainicjowany. Odblokowanie elementów 
sterowniczych nie powinno spowodować ponownego uruchomie-
nia maszyny, a tylko pozwalać na jej uruchomienie. Jeżeli jest to 
konieczne, urządzenia zatrzymania awaryjnego powinny wyzwo-
lić ruchy odpowiednich urządzeń ochronnych lub umożliwiać ich 
wyzwolenie. W przypadku maszyn lub ich części przeznaczonych 
do wspólnego działania urządzenie do zatrzymywania awaryjnego 
powinno zatrzymać nie tylko samą maszynę, lecz także wszystkie 
urządzenia umieszczone przed nią lub za nią w ciągu technologicz-
nym, jeżeli dalsze działanie tych urządzeń może być niebezpieczne.  

Najczęściej występującymi urządzeniami zatrzymania awaryj-
nego są wyłączniki obsługiwane przyciskiem grzybkowym koloru 
czerwonego na żółtym tle. Stosowane są też wyłączniki urucha-
miane nieosłoniętymi pedałami, prętami, drutami lub stalowymi 
linkami, przy czym te ostatnie stosowane w przypadku maszyn 
posiadających rozległe strefy niebezpieczne, na przykład maszyn 
do transportu ciągłego, takich jak przenośniki.

Elementy sterownicze urządzeń zatrzymania awaryjnego nie 
zawsze związane są z korpusem maszyny. Mogą być umieszczane 
na przestawnych pulpitach, pod warunkiem że są na stałe podłą-
czone do układu sterowania, a nie za pomocą wtyki bądź innego 
rozłącznego połączenia. 

Środki do uwalniania i ratowania osób 
uwięzionych
Do tego rodzaju środków należą między innymi drogi umożliwia-
jące ewakuację oraz schrony w urządzeniach, które mogą stano-
wić niebezpieczne pułapki dla ludzi, a także środki komunikacji 
umożliwiające wzywanie pomocy osobom uwięzionym. Odnosi 
się to głównie do sytuacji, w których nie można całkowicie unik-
nąć obecności osób w zamkniętych obszarach działania maszy-
ny, jak również podstaw ładunkowych maszyn przeznaczonych do 
podnoszenia osób, w których użytkownicy mogą zostać uwięzie-
ni w przypadku unieruchomienia podstawy ładunkowej na wyso-
kości między stałymi przystankami. Są to także urządzenia umoż-
liwiające ręczne poruszanie niektórymi elementami maszyn po 
zatrzymaniu awaryjnym oraz urządzenia umożliwiające odwró-
cenie kierunku ruchu elementów, głównie elementów stwarza-
jących zagrożenie pochwycenia lub uderzenia. 

Przykładowo w urządzenia służące do odwrócenia kierunku 
ruchu wyposażone są wózki jezdniowe podnośnikowe z mecha-
nicznym napędem podnoszenia prowadzone ręcznie. Jednym 
z elementów sterowania zainstalowanym na prowadzonym ręcz-
nie dyszlu wózka jest przyciskowy element zmiany kierunku jazdy 
wózka. W sytuacji niekontrolowanej jazdy wózka w kierunku ope-

siadać zabezpieczenia chroniące przed upadkiem – schody i plat-
formy w postaci balustrad, drabiny w postaci poręczy.  

Ograniczając zagrożenie związane z dostępem do miejsc wy-
konywania prac na wysokości, instaluje się też punkty kotwienia 
indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem. 

Środki zapewniające stateczność maszyn 
i ich elementów
Maszyny i ich elementy powinny być stateczne. Nie mogą przewra-
cać się, nie może też dochodzić do niezamierzonych ruchów pod 
wpływem drgań, naporu wiatru, uderzeń lub innych możliwych 
do przewidzenia zewnętrznych lub wewnętrznych sił w czasie ca-
łego okresu użytkowania, a więc ich obsługi, transportu, monta-
żu, demontażu i wszystkich innych działań dotyczących maszyn. 

Wymagania stateczności są szczególnie istotne w przypad-
ku maszyn przenośnych, samojezdnych, maszyn do podnosze-
nia ludzi i ładunków. 

Jeśli wymóg stateczności nie jest spełniony poprzez rozwiąza-
nia konstrukcyjne, np. przez stabilny rozkład mas, wówczas sto-
sowane są środki bezpieczeństwa, do których możemy zaliczyć:
–  odpowiednie zafundamentowanie, przytwierdzenie podsta-

wy maszyny do podłoża,
–  stosowanie ostrzeżeń dźwiękowych sygnalizujących możliwość 

utraty stateczności przez maszynę lub jej element,
–  wyposażenie maszyn do podnoszenia ładunków i ludzi w urzą-

dzenia blokujące ruch w przypadku możliwości utraty statecz-
ności na skutek przeciążenia lub niestabilnego posadowienia. 
Tego rodzaju rozwiązania stosowane są w wykorzystywanych 
do transportu ludzi i/lub ładunków: samojezdnych nożyco-
wych podestach ruchomych, przejezdnych podestach rucho-
mych czy żurawiach, 

–  w przypadku niektórych maszyn ręcznych, np. ręcznych pila-
rek tarczowych, które podstawą (płozą) stykają się z obrabia-
nym przedmiotem, stateczność maszyny w czasie pracy uza-
leżniona jest od kształtu i wymiarów podstawy.

nadinspektor pracy Krzysztof Okseniuk
OIP Lublin
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Celem targów ITM Polska jest prezentacja i promocja dokonań przemy-
słowych na świecie. Bierze w nich udział blisko 1000 wystawców, prezentu-
jących innowacyjne maszyny i rozwiązania dla różnych gałęzi przemysłu, 
takich jak  transport, motoryzacja, obróbka powierzchni, kolejnictwo, spa-
walnictwo, hutnictwo, metalurgia, plastyczna obróbka metalu, lakiernictwo. 

Targi są jednym z wiodących wydarzeń branżowych w Europie. Bli-
sko połowa wystawców to firmy zagraniczne – z Austrii, Belgii, Chin, 
Czech, Danii, Francji, Holandii, Indii, Niemiec, Szwajcarii, Szwecji, Taj-
wanu, Turcji, Ukrainy, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch. 

Targi ITM Polska  

Innowacje – Technologie – Maszyny
Poznań, 5-8 czerwca 2018 r.
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Dariusz Smoliński

będą zajmować się wyłącznie kwestiami legalności zatrudnienia, 
lecz będą musieli realizować zadania w szerokim zakresie czyn-
ności kontrolno-nadzorczych. W tym samym okresie pojawiła się 
grupa inspektorów realizujących zadania związane z czasem pra-
cy kierowców. Także i oni nie ograniczają się w swojej działalności 
wyłącznie do kwestii związanych z czasem pracy. Takich przykła-
dów jest znacznie więcej, gdyż odnoszą się do różnych obszarów 
związanych np. z zatrudnieniem cudzoziemców czy funkcjonowa-
niem agencji pracy tymczasowej.

Wyspecjalizowane sekcje
Realizacja zadań postawionych przed inspektorami pracy wyma-
ga, jak się wydaje, nowego sprecyzowania zasad prowadzenia 
czynności kontrolno-nadzorczych, a także sposobu reagowania 
w określonych sytuacjach. Wymaga także stworzenia nowego 
podejścia do specjalizacji inspektorów pracy, które w mniejszym 
stopniu będą elementem awansu poziomego, a w większym 
odzwierciedleniem wykształcenia formalnego w poszczegól-
nych obszarach oraz faktycznie posiadanej wiedzy, umiejętno-
ści i kompetencji. Wydaje się konieczne wprowadzenie formal-
nego wyodrębnienia wyspecjalizowanych sekcji zajmujących 
się, na zasadach wyłączności, określonymi obszarami wynika-
jącymi z zakresu działania inspekcji pracy. Dobrym przykładem 
jest tu specjalizacja w Urzędzie Dozoru Technicznego lub Pań-
stwowej Inspekcji Sanitarnej. Inspektor dozoru technicznego 
zajmujący się urządzeniami transportu bliskiego nie podejmuje 

Kształcenie unitarne 

Specjalizacja jest jednym 
z podstawowych wymiarów struktury 
każdej organizacji, obok centralizacji, 

hierarchii i formalizacji. Określa 
podział pracy między komórkami 

i stanowiskami w strukturze 
organizacyjnej. W Państwowej 

Inspekcji Pracy od wielu lat toczy 
się wewnętrzna dyskusja nad tym, 

w jakim stopniu specjalizacja ma 
odnosić się do czynności kontrolno-

nadzorczych inspektorów pracy. 

J 
eszcze w latach 90. XX wieku generalnie zakładano, że inspek-
tor pracy jako organ powinien posiadać szeroką wiedzę z ca-

łego obszaru prawnej ochrony pracy, tak aby samodzielnie mógł 
prowadzić czynności kontrolno-nadzorcze we wszystkich zakła-
dach pracy i w pełnym zakresie zagadnień prawa pracy, w tym 
bhp. Koncepcja uniwersalnego inspektora była przeciwstawiana 
podziałowi na inspektorów prawników i inspektorów techników. 
Podział ten wynikał z faktu, że w tamtym czasie, co do zasady, w in-
spekcji zatrudniane były osoby posiadające albo wykształcenie 
techniczne, albo prawnicze. Tym samym inspektorzy prawnicy 
częściej zajmowali się kwestiami związanymi z prawną ochroną 
pracy, a ci z wykształceniem technicznym – kwestiami bhp. Po-
dział ten nie był jednak podziałem sztywnym i formalnym. Doty-
czyło to także uzyskiwania tytułu specjalisty. Fakt jego uzyska-
nia nie oznaczał, że inspektor pracy będzie wykonywał czynności 
kontrolno-nadzorcze wyłącznie w obszarze posiadanej specjali-

zacji. Samo posiadanie tytułu specjalisty było często jedynie for-
mą tzw. awansu poziomego.

W ramach struktur organizacyjnych podejmowane były okre-
sowo próby tworzenia wyspecjalizowanych sekcji, np. w zakresie 
badania wypadków przy pracy, bezpieczeństwa pracy w górnic-
twie, służbie zdrowia lub gospodarce morskiej. Jednak koncep-
cje te nigdy nie znalazły trwałego umocowania w strukturze or-
ganizacyjnej Państwowej Inspekcji Pracy. 

Obecnie prosty podział na inspektorów prawników i inspek-
torów techników nie jest już aktualny. Zakres nałożonych obo-
wiązków na inspekcję pracy uległ znacznemu poszerzeniu. Do-
szły zadania związane np. z nadzorem rynku, GMO, substancjami 
chemicznymi i nanotechnologią. Nowe zadania nie powodowały 
jednak wyodrębnienia w strukturze Państwowej Inspekcji Pracy 
nowych wyspecjalizowanych komórek organizacyjnych. W 2007 
roku pojawiła się nowa nieformalna grupa inspektorów pracy od 
legalności zatrudnienia. Szybko okazało się, że i ci inspektorzy nie 

i specjalizacja inspektorów pracy

działań związanych z urządzeniami ciśnieniowymi i odwrotnie. 
Podobna specjalizacja występuje w Państwowej Inspekcji Sani-
tarnej, gdzie wyodrębnione są specjalistyczne jednostki wyko-
nujące swoje zadania w wyspecjalizowanych obszarach: epi-
demiologii, higieny komunalnej, higieny pracy, higieny dzieci 
i młodzieży (oświaty) itd. Z przyczyn organizacyjnych i z uwagi 
na posiadane zasoby personalne nie jest możliwe szybkie wpro-
wadzenie rozwiązań ze wskazanych instytucji. Wymagałoby to 
bowiem całkowitego przemodelowania organizacyjnego i funk-
cjonalnego Państwowej Inspekcji Pracy oraz zmian ustawo-
wych. Pewne zmiany w tym obszarze powinny jednak nastąpić. 
Musi powstać podział na inspektorów zajmujących się kwestia-
mi podstawowymi, typowymi dla wszystkich podmiotów kon-
trolowanych, oraz inspektorów wyspecjalizowanych w obsza-
rach, w których wiedza specjalistyczna jest niezbędna. Ważne 
jest ustalenie granicy między tymi obszarami, w szczególności 
zdefiniowanie, jakie obszary działalności kontrolno-nadzorczej 
wymagają wiedzy specjalistycznej. Dobrym przykładem może 
tu być tzw. nadzór rynku. Każdy inspektor pracy powinien po-
siadać kompetencje umożliwiające sprawdzenie, od strony for-
malno-prawnej, czy maszyna lub środek ochrony indywidual-
nej posiada odpowiednie oznakowania i deklaracje zgodności. 
Nie wymaga to bowiem wiedzy specjalistycznej. Wiedzy takiej 
wymaga natomiast zbadanie, czy faktycznie maszyna lub śro-
dek ochrony indywidualnej spełnia wymagania techniczne wy-
nikające z przepisów prawa i norm. Podobna sytuacja występu-
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je w zakresie prawnej ochrony pracy, np. w obszarze czasu pracy 
i wynagrodzeń. Formalne sprawdzenie poprawności prowadze-
nia dokumentów powinien przeprowadzić każdy inspektor pra-
cy, jednak szczegółowa ich analiza, wykraczająca poza typowe 
systemy czasu pracy, a także dokonywanie rozliczeń czasu pra-
cy i naliczanie wynagrodzeń wymagają wiedzy specjalistycznej. 

Zmiany w kształceniu inspektorów 
Niezbędne jest w konsekwencji wprowadzenie zmian w zakre-
sie kształcenia inspektorów pracy, zarówno na poziomie pod-
stawowym, jak i specjalizacyjnym. Konieczne jest w szczegól-
ności zdefiniowanie zakresu szkolenia unitarnego inspektorów 
pracy. Nie można oczekiwać, że osoba przystępująca do egza-
minu państwowego będzie posiadała wiedzę i umiejętności ze 
wszystkich obszarów działalności inspekcyjnej. Jak się wydaje, 
szkolenie unitarne, przed dopuszczeniem aplikanta do egzami-
nu państwowego, powinno koncentrować się na procedurze 
postępowania kontrolno-nadzorczego. Aplikant powinien znać 
przepisy prawa w zakresie wynikającym z ustawy o Państwowej 
Inspekcji Pracy, Kodeksu postępowania administracyjnego oraz 
innych ustaw odnoszących się do Państwowej Inspekcji Pracy. 
Powinien także znać zarządzenia głównego inspektora pracy re-
gulujące te kwestie. Znajomość procedur winna być tu elemen-
tem podstawowym. Osoba zdająca egzamin państwowy powinna 
charakteryzować się pełną wiedzą w tym zakresie, potrafić spo-
rządzać dokumentację zgodnie z przepisami i obowiązującą in-
strukcją kancelaryjną oraz wzorami dokumentów, w tym posłu-
giwać się oprogramowaniem używanym w tym celu w urzędzie.

Drugim elementem szkolenia unitarnego powinno być prze-
kazanie aplikantom podstawowej wiedzy z przepisów prawa pra-
cy. Ważne jest tu jednak określenie zakresu tej wiedzy. Zarządze-
nie głównego inspektora pracy powinno w sposób jednoznaczny 

cy przynosi zadowalające efekty, konieczna jest 
jedynie odpowiednia modyfikacja programów, 
dostosowująca je do aktualnych potrzeb urzędu. 

Osoba po szkoleniu unitarnym z oczywistych 
względów nie może być kierowana do realiza-
cji kontroli wymagających wiedzy i umiejętności 
wykraczających poza to szkolenie. Okres pracy 
na stanowisku młodszego inspektora pracy po-
winien być kontynuacją kształcenia teoretyczne-
go i praktycznego, trwającego aż do uzyskania 
tytułu inspektora pracy. Szkolenie to powinno 
zawierać zarówno elementy szkolenia teore-
tycznego, realizowanego w Ośrodku Szkolenia 
PIP, jak i samokształcenia. W programie kształce-
nia teoretycznego powinny się znaleźć zarówno 
kwestie ogólne i udoskonalające, jak i elemen-
ty dotyczące dalszego rozwoju zawodowego 
inspektora pracy, w tym w szczególności przy-
szłej ścieżki specjalizacyjnej. Młodszy inspek-
tor pracy powinien zostać objęty szczególnym 
nadzorem koordynatora zespołu, który powi-
nien stale wspierać uczącego się swoją wiedzą i umiejętnościa-
mi oraz doświadczeniem zawodowym. Równocześnie koordyna-
tor powinien dbać, aby młodszy inspektor pracy był kierowany 
do kontroli wyłącznie w zakresie objętym szkoleniem unitarnym. 
Jeśli zakres kontroli lub charakter przedsiębiorstwa powoduje, że 
wiedza i umiejętności młodszego inspektora pracy są niewystar-
czające, to kontrolę powinien on realizować wspólnie ze swoim 
koordynatorem lub należy ją zlecić innemu inspektorowi pracy. 
Kształcenie teoretyczne w Ośrodku Szkolenia PIP, samokształce-
nie oraz pomoc koordynatora powinny pozwolić w okresie próby, 
jakim jest praca na stanowisku młodszego inspektora pracy, na 
utrwalenie wiedzy oraz umiejętności zdobytych w trakcie szkole-
nia unitarnego. Młodszy inspektor pracy powinien również w tym 
czasie ugruntować swoje kompetencje społeczne, w szczególno-
ści jeśli chodzi o identyfikację obszarów, w jakich samodzielnie 
może się poruszać w działalności kontrolno-nadzorczej, a w ja-
kich będzie musiał korzystać z pomocy inspektorów specjalistów. 

Słabe ogniwo
Inspektor pracy (starszy inspektor pracy) z uwagi na to, że  co 
do zasady ma ukończone wyłącznie szkolenie unitarne oraz do-
kształcanie na poziomie unitarnym, nadal powinien być kierowa-
ny do wykonywania czynności kontrolno-nadzorczych niewy-
magających wiedzy specjalistycznej lub branżowej. Czynności 
te powinny być realizowane na poziomie formalnoprawnym, 
ograniczać się do badania dokumentów oraz identyfikacji typo-
wych nieprawidłowości w obszarze bhp. Należy to wykonywać 
według ustalonych schematów i procedur. Ważne jest dostar-
czenie tym osobom dobrych narzędzi wspierających ich pracę 
w postaci opracowań z zakresu metodyki kontroli, list kontrol-

określać efekty kształcenia unitarnego co do wiedzy, umiejętności 
oraz kompetencji społecznych. Konieczne jest szczegółowe usta-
lenie zakresu wiedzy, jaką musi posiadać aplikant. Nie można ocze-
kiwać, że szkolenie unitarne ma spowodować nabycie komplekso-
wej wiedzy we wszystkich obszarach prawa pracy. Jak się wydaje, 
zakres wiedzy unitarnej nie powinien być zbyt rozbudowany. Po-
winien ograniczać się do podstawowych informacji i znajomości 
podstawowych przepisów prawa. Niewątpliwie szkolenie uni-
tarne nie powinno dotyczyć specjalistycznej wiedzy oraz analizy 
sytuacji precedensowych. Ważną kwestią jest także przekazanie, 
w szczególności aplikantom nieposiadającym wykształcenia inży-
nieryjnego, podstawowych informacji w zakresie budowy maszyn 
i urządzeń oraz realizacji procesów produkcyjnych i usługowych. 

Trzecim elementem szkolenia unitarnego powinno być na-
bycie umiejętności identyfikacji nieprawidłowości. Aplikant po-
winien nabyć tę umiejętność w trakcie szkolenia teoretycznego 
i praktycznego, tak aby w trakcie kontroli umiał stwierdzić, czy 
w danym podmiocie jest przestrzegane prawo pracy. Ważne jest 
odpowiednie powiązanie nabywanej wiedzy z umiejętnością jej 
wykorzystania, powinno to być ćwiczone w ramach szkolenia re-
alizowanego w Ośrodku Szkolenia PIP. Ważne jest także, aby pro-
gram szkolenia przewidywał laboratoria i wykonywanie projek-
tów, w szczególności w sferze tzw. warsztatu pracy inspektora. 
Praktyka w okręgowych inspektoratach pracy powinna umoż-
liwić skonfrontowanie wiedzy teoretycznej i umiejętności naby-
tych podczas szkolenia z realnymi warunkami kontroli w przedsię-
biorstwie lub innej organizacji. Należy jednak podkreślić, że ciężar 
edukacyjny powinien spoczywać głównie na Ośrodku Szkolenia 
PIP. Także w obszarze przygotowania i realizacji praktyki odpowie-
dzialność powinna spoczywać na ośrodku, oczywiście przy ścisłej 
współpracy z kierownictwem okręgowych inspektoratów pracy.

Baza rozwoju zawodowego
Nabywanie wiedzy i umiejętności unitarnych powinno kreować 
pożądane kompetencje społeczne u aplikanta. To niezwykle 
istotne, gdyż kompetencje te są bazą do dalszego rozwoju za-
wodowego inspektora pracy. Umożliwiają także kształtowanie 
odpowiednich postaw zawodowych i wrażliwości społecznej, 
którą każdy inspektor pracy musi się cechować.

Kształcenie unitarne powinno być identyczne w swoich efek-
tach kształcenia dla wszystkich aplikantów, niezależnie od ich 
wcześniejszych kwalifikacji i doświadczeń zawodowych. Akcent 
w zakresie realizacji programu szkolenia warto jednak dostoso-
wywać do już posiadanej wiedzy i umiejętności aplikanta. Tym 
samym osoba z wykształceniem technicznym musi więcej uwa-
gi poświęcać kwestiom prawnym niż prawnik, który taką wiedzę 
i umiejętności może już mieć. W szczególności powinno zostać 
to zaakcentowane w obszarze samokształcenia realizowanego 
w trakcie aplikacji. Bardzo cenne są tu dotychczasowe doświad-
czenia Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy. Pokazują, 
że dotychczasowy model kształcenia unitarnego inspektorów pra-

nych i wytycznych. Inspektorom pracy należy zapewnić narzędzia, 
w tym informatyczne, ułatwiające identyfikację nieprawidłowo-
ści i podjęcie odpowiednich działań pokontrolnych. Ten obszar 
jest obecnie najsłabszym elementem funkcjonowania urzędu. 
Wsparcie IT w praktyce ogranicza się do urządzeń i oprogramo-
wania do rozliczania czasu pracy kierowców. Potrzeba i możli-
wości tworzenia oprogramowania wspierającego inspektorów 
pracy są bardzo szerokie, choćby oprogramowania wspierające-
go kontrole legalności zatrudnienia, w tym cudzoziemców. Od-
powiednie oprogramowanie i integracja baz danych urzędów 
pracy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Straży Granicznej jest 
w tym przypadku kwestią podstawową. Dotychczasowa prak-
tyka listownej wymiany danych jest archaiczna i nieefektywna. 
Działanie online umożliwi sprawdzenie, czy dana osoba figuruje 
w rejestrze bezrobotnych, jest zgłoszona do ubezpieczenia spo-
łecznego lub też legalnie wykonuje pracę na terenie RP. Ważne 
jest także oprogramowanie różnego rodzaju narzędzi wspiera-
jących czynności kontrolne w zakresie prawnej ochrony pracy, 
choćby programy wspierające rozliczanie czasu pracy (ponad 10 
lat temu z powodzeniem wykorzystano takie oprogramowanie 
przy kontrolach „Biedronek”) oraz kontroli wynagrodzeń i in-
nych świadczeń pracowniczych. Pożądane jest także oprogra-
mowanie wspomagające wykrywanie nieprawidłowości w ob-
szarze technicznego bezpieczeństwa pracy, choćby w zakresie 
dostępu do specjalistycznych list kontrolnych dotyczących wy-
magań stawianych obiektom, pomieszczeniom lub różnego ro-
dzaju typom maszyn lub urządzeń. Im lepsze oprzyrządowanie 
inspektora pracy w tego rodzaju narzędzia z obszaru IT, tym 
większa możliwość wykonywania czynności kontrolnych w ob-
szarach wcześniej zarezerwowanych wyłącznie dla specjalistów. 
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Szkolenia doskonalące
Inspektorzy pracy powinni być kierowani także na okresowe 
szkolenia unitarne, które są ważnym elementem utrwalania ich 
wiedzy i umiejętności na odpowiednim poziomie. Praktycznie 
każdy inspektor pracy przynajmniej raz na trzy lata (w okresie 
pomiędzy ocenami kwalifikacyjnymi) powinien uczestniczyć 
w szkoleniu doskonalącym w Ośrodku Szkolenia PIP. Ważne jest 
także stworzenie szkoleń e-learningowych dla inspektorów pra-
cy, w których na bieżąco będą przekazywane informacje doty-
czące zmian w przepisach, metodyki kontroli oraz wytycznych 
w zakresie realizacji kontroli. Szkolenie e-learningowe powinno 
stać się standardem szkolenia doskonalącego dla inspektorów 
pracy. Za przygotowanie, organizację i prowadzenie tych szko-
leń powinien odpowiadać Ośrodek Szkolenia PIP. 

Rozpoczęcie procedury specjalizacyjnej i uzyskanie specjali-
zacji nie powinno być uzależnione od stażu pracy na stanowisku 
inspektora pracy i starszego inspektora pracy. Specjalizacja nie 
powinna być bowiem elementem awansu poziomego, lecz ele-
mentem wskazującym na posiadanie przez inspektora pracy spe-
cjalnej wiedzy i umiejętności umożliwiających eksperckie odno-
szenie się do poszczególnych zagadnień objętych kontrolą, np. 
z zakresu budownictwa lub czasu pracy kierowców. Wiedza ta 

głównego specjalisty powinno dotyczyć specjalistów, którzy do-
datkowo pogłębili swoją wiedzę i umiejętności z danego obsza-
ru, np. poprzez ukończenie dodatkowych specjalistycznych kur-
sów (akredytowanych) lub uzyskanie tytułu naukowego. Główny 
specjalista powinien mieć umiejętność eksperckiego prowadze-
nia czynności kontrolnych oraz umiejętność formułowania wnio-
sków ogólnych i szczegółowych, opracowywania materiałów 
informacyjnych dla innych inspektorów, wytycznych, pisania ar-
tykułów i innych opracowań z dziedziny, w której ma tytuł spe-
cjalisty. Główni specjaliści powinni stanowić merytoryczny fun-
dament inspekcji pracy. 

Baza laboratoryjna
Oddzielną kwestią jest stworzenie odpowiedniej bazy specja-
listów niebędących inspektorami pracy. Rozszerzenie zakresu 
działalności kontrolno-nadzorczej na takie obszary jak nadzór 
rynku, czynniki chemiczne, GMO czy nanotechnologia powo-
duje, że niezbędne jest profesjonalne wsparcie inspektorów 
pracy przez inżynierów oraz laboratoria badawcze. Bez wyko-
rzystywania laboratoriów w zakresie badań i pomiarów czynni-
ków szkodliwych czy badania zgodności maszyn z zasadniczy-
mi wymaganiami nie można mówić o profesjonalnym podejściu 
do kontroli w obszarze bhp. Zaplecze naukowo-badawcze jest 
konieczne, by zapewnić profesjonalną realizację zadań nałożo-
nych na Państwową Inspekcję Pracy. Nawet najlepszy inspektor 
specjalista bez odpowiedniego oprzyrządowania i zaplecza la-
boratoryjnego nie jest w stanie dokonać wiarygodnych ustaleń, 
np. poziomu hałasu na kontrolowanym stanowisku pracy. Two-
rzenie bazy laboratoryjnej i zaplecza specjalistów (niebędących 
inspektorami pracy) wspomagających pracę inspektorów pracy 
jest typowym trendem we wszystkich europejskich inspekcjach. 

Specjaliści niebędący inspektorami powinni być ważnym ele-
mentem wsparcia pracy inspektorów. To do nich powinno należeć 
pobieranie próbek i badania laboratoryjne, dokonywanie badań 
i ekspertyz w zakresie technicznego bezpieczeństwa pracy ma-
szyn i urządzeń oraz prowadzenie działalności promocyjnej i pre-
wencyjnej w zakresie technicznego bezpieczeństwa pracy. Korzy-
stanie ze specjalistów nie musi ograniczać się jednak wyłącznie do 
kwestii związanych z technicznym bezpieczeństwem pracy. Z po-
wodzeniem można korzystać ze specjalistów od zadań związanych 
np. z analizą dokumentacji czasu pracy i wynagrodzeń, w szcze-
gólności jeśli jest to związane z badaniem zagadnień w dużych 
przedsiębiorstwach, w odniesieniu do znacznej populacji pracu-
jących. Odciążenie inspektorów od wykonywania tego rodzaju 
czynności w znaczący sposób mogłoby poprawić efektywność ich 
pracy. Należy zauważyć, że już ponad 10 lat temu podjęto próbę 
wprowadzenia do inspekcji pracy tzw. kontrolerów, którzy mie-
li odciążyć inspektorów pracy w wykonywaniu wielu czynności, 
a równocześnie wesprzeć ich swoją fachową wiedzą. 

nadinspektor pracy Dariusz Smoliński
OIP Gdańsk, Oddział w Słupsku

powinna wynikać jednak z wykształcenia formalnego 
– zawodowego lub kształcenia specjalistycznego, w tym 
studiów podyplomowych lub specjalistycznych szkoleń 
w Ośrodku Szkolenia PIP, CIOP, IMP itp. Osoba, która jest 
inżynierem budownictwa, powinna od razu mieć moż-
liwość ubiegania się o stanowisko specjalisty w zakresie 
budownictwa. Tak samo osoba, która ukończy studia po-
dyplomowe lub inne szkolenie specjalistyczne z zakre-
su czasu pracy i wynagrodzeń, powinna mieć możliwość 
uzyskania tytułu specjalisty w danym zakresie. 

Specjalista – ekspert
Za błędną zasadę należy uznać, że aktualnie kontro-
le specjalistyczne, np. z zakresu badania okoliczności 
wypadków, prowadzą osoby bez formalnego przygo-
towania. Błędną zasadą jest też, że do uzyskania tytu-
łu specjalisty niezbędne jest wykazanie się samodziel-
ną realizacją kontroli w obszarze objętym specjalizacją. 
Takie rozwiązanie sprawia, że kontrole specjalistyczne 
prowadzą niespecjaliści. Oczywiście można w progra-
mie uzyskiwania specjalizacji uwzględnić konieczność 
nabycia praktycznych doświadczeń związanych z pro-
wadzeniem kontroli w danym zakresie, ale powinno się 
to odbywać na zasadach praktyki pod nadzorem wyzna-
czonego specjalisty, który będzie promotorem dla oso-
by ubiegającej się o specjalizację. Ważne jest także sfor-
malizowanie zakresu wiedzy i umiejętności, jakie musi 
mieć specjalista w danym obszarze. Szczególnie waż-

ne jest to, gdy uzyskanie tytułu specjalisty będzie nadal 
uzależnione od pozytywnego zdania egzaminu wewnętrznego. 
Ponadto uzyskiwanie tytułu specjalisty nie powinno być ograni-
czone do jednej dziedziny. Inspektor pracy powinien mieć moż-
liwość uzyskiwania takich tytułów w różnych obszarach, zgod-
nie z zaplanowaną ścieżką rozwoju, np. najpierw tytuł specjalisty 
z zakresu wymagań minimalnych stawianych maszynom, a na-
stępnie np. w zakresie badania wypadków przy pracy lub oce-
ny ryzyka zawodowego.

Specjalista musi być ekspertem – biegłym w zakresie swojej 
specjalizacji. Jego zadaniem jest realizacja kontroli wymagających 
tej wiedzy (specjalistycznej, np. z zakresu czasu pracy kierowców, 
badania wypadków przy pracy) i wspieranie innych inspektorów 
w prowadzeniu kontroli, gdy zetkną się z sytuacją wymagającą 
takiej wiedzy. 

Specjalista w zakresie swoich kompetencji powinien także 
stale się dokształcać w ramach samokształcenia i kształcenia 
w OSPIP. Ważne jest także umożliwienie specjalistom brania udzia-
łu w różnego rodzaju konferencjach, seminariach i innych szko-
leniach organizowanych przez zewnętrzne jednostki, np. CIOP, 
IMP. Finansowanie kształcenia ustawicznego inspektorów w za-
kresie posiadanych przez nich specjalizacji powinno być ważnym 
elementem wspierania rozwoju zawodowego. Uzyskanie tytułu 

Obywatelka 
Ukrainy 
pracowała 
w hotelu  
nad Bałtykiem, 
korzystając 
z ułatwień 
przewidzianych dla 
studentów,  
mimo iż przerwała studia  
na Uniwersytecie Gdańskim.

I 
nspektorzy pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku 
przeprowadzili w jednym z tamtejszych hoteli kontrolę w za-

kresie legalnego powierzania pracy cudzoziemcom. Sprawdzo-
no między innymi podstawy zatrudnienia obywatelki Ukrainy.

Cudzoziemka posiadała decyzję wojewody pomorskiego 
o udzieleniu zezwolenia na pobyt i pracę na terytorium Polski. 
W decyzji podano, że jest ona zwolniona z obowiązku posiada-
nia zezwolenia na pracę w związku z odbywaniem studiów stacjo-
narnych na terenie naszego kraju. W trakcie kontroli przedłożono 
zaświadczenie z maja 2016 r. wydane przez władze Uniwersyte-
tu Gdańskiego, z którego wynika, że cudzoziemka jest student-
ką drugiego roku, czwartego semestru stacjonarnych studiów 
magisterskich na kierunku psychologia, w roku akademickim 
2015/2016. Ustalono, że pracodawca poza tym zaświadczeniem 
nie uzyskał kopii legitymacji studenckiej lub aktualnego zaświad-
czenia z uczelni o statusie studentki. 

Z informacji z uczelni wynika, że cudzoziemka utraciła status 
studenta w listopadzie 2016 r. Oznaczało to, że w okresie świad-
czenia pracy na rzecz przedsiębiorcy nie była uprawniona do wy-
konywania pracy w rozumieniu art. 87 ust. 1 ustawy o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Nie posiadała bowiem 
zezwolenia na pracę i nie była zwolniona na podstawie przepi-
sów szczególnych z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami inspektor 
pracy zastosował właściwe środki prawne, między innymi skie-
rował do pracodawcy wystąpienie dotyczące usunięcia ujawnio-
nych nieprawidłowości. Osobę odpowiedzialną za stwierdzone 
wykroczenie ukarano mandatem karnym.

Ponadto inspektor pracy powiadomił Straż Graniczną o przy-
padku nielegalnego wykonywania pracy przez cudzoziemkę. Okrę-
gowy inspektor pracy w Gdańsku przekazał informację o stwier-
dzonych nieprawidłowościach wojewodzie pomorskiemu.

Z dokumentacji OIP Gdańsk
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kształcona w Państwową Inspekcję Pracy. To był mój pierwszy okrę-
gowy inspektor pracy.

Gdy wspomina pan te czasy, który z kolegów inspektorów 
przychodzi panu na myśl?

Pamiętam większość nazwisk kolegów z branży budowlanej, 
również nazwiska kierownictwa Zarządu Głównego w Warsza-
wie, Zbigniewa Wolańskiego z zastępcą Henrykiem Borowskim. 
W stolicy odbywały się wtedy, co najmniej dwa razy do roku, spo-
tkania inspektorów pracy branży budowlanej. Omawiana była 
wówczas bieżąca działalność, zadania itp. Powszechne były  w tam-
tym okresie tzw. zbiorowe kontrole, kiedy inspektorzy branży bu-
dowlanej byli kierowani na kontrole 
firm budowlanych na terenie całego 
kraju. Pamiętam, że byłem na takiej 
kontroli w Gdańsku, gdy budowano 
Port Północny. Uczestniczyłem tak-
że przez tydzień w zbiorowej kon-
troli w Bydgoszczy, w Zjednocze-
niu Przedsiębiorstw Budowlanych, 

gdzie przypominam sobie inspektora Bronisława Fedejko, któ-
rego wcześniej poznałem jako wykładowcę zagadnień budownic-
twa na kursie we Wrocławiu. To były duże i trudne kontrole, bo 
takie były też firmy, w których zatrudniano często po kilka tysię-
cy pracowników, a działalność utrudniał permanentny brak mate-
riałów, sprzętu, energii elektrycznej. To były codzienne sytuacje. 
Przypominam sobie, jak beton do elementów konstrukcyjnych 
zamawiano z tygodniowym wyprzedzeniem, więc opowieści, że 
w Niemczech dowożą go na określoną godzinę, traktowaliśmy 
jak bajki. Pamiętam również budowy prowadzone mroźną zimą, 
gdzie w celu przyspieszenia wiązania betonu dostarczano spe-
cjalne kotły EW6, pod którymi dozorca utrzymywał stałą tempe-
raturę. Zaraz po zakończeniu takich zbiorowych kontroli wszy-
scy spotykaliśmy się na wspomnianej naradzie; one były bardzo 
twórcze i efektywne.

Trudność tych kontroli dotyczyła chyba też samego 
ich organizowania?

Wiele razy musiałem wstawać o trzeciej lub czwartej rano, 
żeby z kilkoma przesiadkami pokonać dystans stu kilkudziesię-
ciu kilometrów, np. do Szczucina koło Tarnowa, gdzie był Za-
kład Wyrobów Azbestowo-Cementowych. Miałem już wów-
czas swój samochód, ale był on zbyt drogi, żeby można go 
było wykorzystywać do dojazdów w pracy. Korzystaliśmy  
z pociągów, autobusów, również z autostopu, gdzie nierzadko 
podróżowałem na tzw. pace. Gdy po kilku godzinach dociera-
łem na miejsce, to zwykle pozostawało już tylko szukanie noc-
legu. Do tego dochodziły problemy z kupieniem jedzenia. Naj-
gorzej było w stanie wojennym. Przez pewien czas mogliśmy 
korzystać z kasyn wojskowo-milicyjnych, ale one nie wszędzie 
były. Pamiętam, że w momencie wprowadzenia stanu wojen-
nego przez ponad miesiąc nie prowadziliśmy kontroli. Wtedy 
mieliśmy swoją siedzibę w domu kolejarza w Rzeszowie, gdzie 
znajdowała się również siedziba zarządu Związku Zawodowego 
„Solidarność”. Gdy 13 grudnia 1981 roku zamknięto ten obiekt, 
przenieśliśmy się do budynku Związku Zawodowego Pracow-
ników Budownictwa. 

Zapytał mnie pan, czy lubię swoją pracę. A pan lubi swoją, 
panie inspektorze?

Tak, nawet bardzo lubię. Inaczej nie mógłbym tu pracować, i to 
tak bardzo długo. Do inspekcji pracy, jeszcze związkowej, trafi-
łem w 1977 roku, więc przepracowałem tu już 41 lat. Nie wiem, czy 
w Polsce jest jeszcze jakiś inspektor pracy, który ma równie długi 
staż w tym zawodzie... We wrześniu 1975 roku, zaraz po ukończe-
niu Politechniki Rzeszowskiej na Wydziale Budownictwa, zacząłem 
pracę w jednym z zakładów tej branży. Pracowałem tam jako mistrz, 
gdy któregoś dnia pojawił się inspektor pracy. Miał za zadanie mię-
dzy innymi znaleźć młodego pracownika z wyższym wykształce-
niem na swoje miejsce, gdyż wyjeżdżał na kontrakt do Libii. Zapro-
ponował mi to, więc udałem się do Warszawy, do Centralnej Rady 
Związków Zawodowych, na rozmowę z głównym inspektorem pra-
cy. Przed wyjazdem uczulano mnie, by zwracać się do niego per to-
warzyszu. Na miejscu jednak o tym zapomniałem i mówiłem do mo-
jego ewentualnego pracodawcy „proszę pana”. Ten epizod zapadł 
mi w pamięć, bo po wyjściu z rozmowy bałem się, że ta gafa może 
mnie dużo kosztować. Na szczęście stało się inaczej i po krótkim, 
tygodniowym stażu pojechałem na kurs inspektorski do Wrocła-
wia. Dyrektorem był tam Wacław Guzek, a szkoła nosiła wówczas 
imię Wilhelma Piecka, niemieckiego działacza komunistycznego. 

A kto był wówczas pana opiekunem i mentorem? 
Józef Bogacki, długoletni inspektor pracy w branży budow-

lanej z Rzeszowa. To był fachowiec przez duże F. Potrafił nie tylko 
nauczyć i doradzić, ale jednocześnie próbował mnie usamodziel-

niać. Wprowadzał do firmy, w której po-
zostawałem, zaczynając czynności od 
zapoznania się z dokumentacją; a on 
sam jechał wtedy na kolejną kontro-
lę. Wcześniej był kierownikiem kopal-
ni węgla w Grudnej Dolnej, w powie-
cie dębickim na Podkarpaciu. Obecnie 
mało kto wie o istnieniu tej starej przedwojennej kopalni należą-
cej do rodziny Sanguszków. Po jej zamknięciu Bogacki był inspek-
torem bhp w jednym z zakładów budowlanych, więc miał bardzo 
dobre przygotowanie do pracy inspekcyjnej w tej branży. Ja, po 
ukończeniu kursu, od razu zostałem inspektorem pracy, nie tak 
jak dziś podinspektorem czy młodszym inspektorem pracy. Tra-
fiłem do zespołu budownictwa, którym kierował właśnie inspek-
tor Bogacki. Mieliśmy bardzo rozległy teren do kontroli. Od Zako-
panego do Przemyśla i Sandomierza.

A jak zorganizowana była związkowa inspekcja pracy?
Podlegaliśmy pod kierownika oddziału Związku Zawodowe-

go Pracowników Przemysłu Budowlanego i Materiałów Budowla-
nych. W Warszawie był Zarząd Główny tego związku, który z kolei 
podlegał pod Centralną Radę Związków Zawodowych, zrzeszają-
cą wszystkie branże. Tak wyglądała podległość w sensie meryto-
rycznym, bo organizacyjnie podlegaliśmy Wojewódzkim Radom 
Związków Zawodowych oraz okręgowemu inspektorowi pracy. 
Funkcję tę pełnił wówczas Józef Zając, który pozostał na tym sta-
nowisku, gdy w 1981 roku związkowa inspekcja pracy została prze-

Elita w zawodzie

Wywiady      na 100-lecie

Z nadinspektorem pracy 

Jerzym Pasem, 

kierującym Sekcją Badania Wypadków przy Pracy  
w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Rzeszowie,  

zastępcą okręgowego inspektora pracy  
do spraw nadzoru w latach 2009-2014,  
rozmawia Beata Pietruszka-Śliwińska.

Inspektor pracy, który bada wypadek przy pracy, musi 
pamiętać, że na każdym etapie postępowania, na policji, 
w prokuraturze i w sądzie, będzie musiał umieć obronić 
swoje zdanie, a jego adwersarzami będą adwokaci broniący 
interesów pracodawcy. 
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Wywiady      na 100-lecie
Obecnie kieruje pan zespołem inspektorów badających wy-
padki przy pracy. Mówi się, że to elita w zawodzie…

Często powtarzam, że to jest najlepsza szkoła dla każdego in-
spektora pracy. W mojej sekcji jest 11 pracowników, zdyscyplino-
wanych, odpowiedzialnych, pracowitych. Według mnie, to naj-
lepszy zespół w okręgu. Nazywam ich orłami. Niedawno jeden 
z nich, z oddziału w Krośnie, zdał egzamin specjalizacyjny. Wcze-
śniej przyjeżdżał do mnie, żeby powtórzyć najważniejsze regulacje 
prawne i przedyskutować różne wątpliwe kwestie. Badamy dużo 
wypadków, bo rokrocznie zgłaszanych jest ich około 250. To są 
praco- i czasochłonne kontrole, bo zderzają się tu różne interesy, 
więc często sprawy znajdują swój finał w sądzie. Oprócz aspektu 
ukarania winnego wypadku pojawiają się kwestie podwyższenia 
składki wypadkowej dla pracodawcy czy odszkodowań cywilnych, 

które są coraz pokaźniejsze. Niedawno brałem udział w rozprawie, 
która dotyczyła wypadku sprzed trzynastu lat. Rodzina wywal-
czyła duże pieniądze za śmierć bliskiego. Podczas prac wyburze-
niowych zawaliła się na niego ściana. Zamiast rozebrać, podcię-
to ją od dołu, w wyniku czego runęła i zabiła młodego człowieka.  

Jak zmieniła się inspekcja przez te ponad cztery dekady 
pana pracy?  

Nie zmieniła się diametralnie, bo wciąż obracamy się wokół po-
dobnych zagadnień, choć jest ich coraz więcej. Wcześniej, w in-
spekcji związkowej, było zdecydowanie mniej skarg, bo kto wów-
czas w państwowej firmie naruszał czas pracy czy nie wypłacał 
wynagrodzeń. Wszyscy pracowali tyle, ile należało, nikt nikomu 
pod stołem nie płacił. Natomiast w zakresie techniki i technologii 
zmiany są właściwie rewolucyjne. Rozpoczęły się wraz z nowym 
stuleciem i następowały błyskawicznie. Wielką płytę w budow-
nictwie zastąpiono szalunkami wylewanymi na mokro i wypeł-
nianymi ceramiką lub gazobetonem. Nowe technologie ograni-
czyły koszty transportu, sprawiły też, że budowy mogą odbywać 
się nawet na najmniejszym placu. Pamiętam, jak w latach dzie-
więćdziesiątych przez kilka miesięcy legalnie pracowałem na bu-

dowach w Stanach Zjednoczonych, mając zieloną kartę. Tam na-
uczyłem się kłaść suchy tynk, płyty gipsowo-kartonowe, z którymi 
kilka lat wcześniej, gdy przywieziono je nam na budowę w Rze-
szowie, nikt nie wiedział, co zrobić. Po powrocie ze Stanów, kie-
dy już byłem inspektorem, pokazałem pracownikom w jednym 
z zakładów, jak z nimi postępować. Z pracodawcą pojechałem na-
wet do sklepu, żeby pomóc mu wybrać odpowiednie narzędzia. 
Podziękowali mi za to, ale nie uniknęli kontroli, którą przeprowa-
dziłem później. Dziś technologicznie w budownictwie dogonili-
śmy Zachód, a może nawet go przegoniliśmy. 

Z technologią związane jest bezpieczeństwo pracy...
Oczywiście, i to nierozerwalnie. Zawsze podczas kontroli przy-

glądam się, jak wykonywane są określone prace. Bardzo poma-
ga tu wcześniejsza praktyka zawodo-
wa, skłania bowiem do refleksji, jak ja 
to robiłem lub zrobiłbym, dlaczego 
pracownik robi to tak a nie inaczej. Był 
okres na początku lat dziewięćdziesią-
tych, gdy budownictwo wyhamowało, 
lawinowo wręcz znikały duże zakłady 
budowlane, w ich miejsce powstawały 
małe firmy byłych pracowników tych 
zakładów. Wszechobecne braki doty-

czyły właściwie wszystkiego, w tym rusztowań. Korzystano z drew-
nianych samoróbek, zbudowanych w sposób oszczędnościowy, 
czyli byle jak. Dochodziło wtedy do wielu wypadków, nawet osób 
postronnych. Pamiętam, że kiedyś na budowie w Rzeszowie przy 
obecnej ulicy Hetmańskiej zginęła przechodząca obok budowy 
kobieta, na którą spadł fragment obalanego rusztowania. Policja 
zaraz po wypadku kazała wszystko uprzątnąć, więc gdy zjawiłem 
się na miejscu, nie było już żadnych śladów wypadku. Dziś byłoby 
to nie do pomyślenia. Przypominam sobie też zdarzenie, do któ-
rego zostałem wezwany w sylwestra, gdy pracownik spadł z czte-
rokondygnacyjnego budynku i zupełnie nic mu się nie stało. Ja-
dąc na miejsce zastanawiałem się, jak to możliwe. Okazało się, że 
spadł w głębokie błoto, które zamortyzowało upadek. Pracownik 
miał naprawdę dużo szczęścia, a ja musiałem znaleźć odpowiedź 
na pytanie, jak do tego doszło, bo przecież nie ma wypadków bez 
przyczyny. Człowiek spadł, chociaż nie powinien… 

Co wynika z analiz przyczyn wypadków przy pracy 
w budownictwie?

Dominują tak zwane przyczyny ludzkie, zazwyczaj leżące po 
stronie pracowników, ale też organizacyjne, związane z brakiem 

W rzeszowskim okręgu pełnię również funkcję inspektora 
bhp i wraz ze społecznym inspektorem pracy prowadzę 
postepowania powypadkowe wypadków, którym ulegają nasi 
pracownicy. Są to zwykle poślizgnięcia i upadki, powodujące 
lekkie obrażenia. 

nadzoru nad pracownikami. To najczęściej dotyczy małych firm 
podwykonawczych. Zwykle w trakcie rozmów z pracodawcami 
powtarzam, że grupa pracowników bez nadzoru nie jest zespo-
łem. Tam każdy podejmuje decyzje według własnego widzimisię. 
Tak było przy budowie drogi A4 na Podkarpaciu, gdzie pracował 
jeden duży wykonawca i mnóstwo małych firm podwykonaw-
czych. W tych małych firmach często dochodziło do wypadków. 
Pamiętam zasypanie pracownika w wykopie, przygniecenie czło-
wieka skrzynią ładunkową wywrotki czy wypadnięcie w trakcie 
rozładunku elementów żelbetowych na kierowcę.

Przy kontrolach firm budowlanych skuteczniejsze są kary 
czy tłumaczenie?    

To trzeba za każdym razem wyważyć. Ukaranie majstra czy 
kierownika w firmie często nie ma sensu, jeśli jej właściciel nie da 
pieniędzy na środki bezpieczeństwa. Taka prosta odpowiedzial-
ność na budowie nie jest do końca prawdziwa. Trzeba zaczynać 
od osoby, która dysponuje pieniędzmi firmy, bo gołymi rękoma 
nie da się budować. Ja starałem się wykorzystywać wszelkie środ-
ki perswazji, zawsze z myślą o oczekiwanym efekcie kontroli. To 
powinno być decydujące podczas rutynowych czynności, ale tak-
że tych powypadkowych. Przed 2000 rokiem właściwie nie było 
większej budowy, aby nie zginął człowiek. Obecnie te najcięższe 
czy najtragiczniejsze zdarzają się  w przemyśle. W nieodległym 
czasie doszło np. do dwóch wypadków przygniecenia tłoczy-
skiem w prasie. W jednym przypadku uruchomiono prasę, gdy 
pracownik był między tłoczyskiem a matrycą. W drugiej sytuacji 
pracownik chciał wyciągnąć jakiś detal, a nie zatrzymał prasy, któ-
ra go zgniotła. Szczególnie zapadł mi w pamięci wypadek, któ-
ry wydarzył się w odległym czasie, gdzie podczas obsługi wtry-
skarki pracownikowi została obcięta dłoń. Pracował w nocy sam, 
nie miał możliwości powiadomienia pogotowia, więc własnym sa-
mochodem pojechał  do pracodawcy, aby wezwać pomoc. Wciąż 
przed oczami mam też wypadek w cukrowni w Ropczycach, gdzie 
pracownik został rozerwany w wyniku eksplozji tlenu z acetyle-
nem. Muszę przyznać, że z wiekiem staję się coraz mniej odpor-
ny na takie makabryczne widoki. Nie tak dawno wstrząsnął mną 
wypadek, gdzie pracownik został zasypany kukurydzą w silosie. 
Podczas rozładunku kukurydzy z silosu pojawiły się problemy, 
więc poszkodowany wszedł do zbiornika, gdzie został dosłownie 
wessany, jak przez ruchome piaski. Zdążył zadzwonić po kolegę, 
który zobaczył jeszcze ręce z telefonem, ale nie mógł już pomóc.

Czy przechodząc obok budowy, wciąż patrzy pan na nią 
okiem inspektora pracy? 

Przyznam, że takie obrazki nadal przyciągają moje spojrzenie. 
Coraz częściej jednak patrzę na budowy z podziwem. Na ład i po-
rządek, dobrą, wręcz wzorową organizację pracy i na pracowni-
ków, którym nic nie można zarzucić. Ich hełmy są przyklejone do 
głów, jak mawiał jeden z inspektorów pracy kontrolujący górnic-
two. Proszę spojrzeć, w budynku obok naszej siedziby dobudo-
wano piętro. Praktycznie w ciągu dwóch tygodni zostały zabe-
tonowane słupy, strop. Wkrótce nastąpi wypełnienie przestrzeni, 
pokrycie dachu i dodatkowa kondygnacja będzie zupełnie goto-
wa. Tanio, bo ściany i fundamenty już były. I co najważniejsze, na 
razie bezpiecznie.

Dziękuję za rozmowę.
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Z 
jawił się jednak w konjunkturach gospodarczych nowy czyn-
nik – wydajność robotnika, a ta wiąże się ściśle nie tylko z po-

stępem techniki przemysłowej, ale i ze zdrowiem. Dziś wszystkie 
wysiłki inżynierów skierowane są do podniesienia wydajności dro-
gą racjonalizacji pracy. Ta ostatnia stała się hasłem dnia zarówno na 
nowym, jak i na starym kontynencie, w niej leży jedyna nadzieja po-
wrotu do dawnej dochodowości przedsiębiorstw. To też na kongre-
sach międzynarodowych, poświęconych tzw. naukowej organizacji 
pracy, panuje całkiem specyficzny nastrój błogiej harmonji uczestni-
ków, ożywionych nadzieją bliskiej, a promiennej dla nich przyszłości.

Rzecz prosta, że strona techniczna odgrywa pierwszorzęd-
ną rolę, drugim jednak niemniej ważnym czynnikiem wydajności 
jest sprawność robotnika, a ta zależy od higjenicznych warunków 
pracowni, mniejszej lub większej szkodliwości surowców i metod 
pracy. Lekarze mający do czynienia z ludnością robotniczą wie-
dzą dobrze, jak ścisły zachodzi związek pomiędzy ilością zacho-
rowań a produkcją przemysłową. Jeśli dzienniki konstatują kryzys 
w dziedzinie przemysłowo-handlowej, to nie tylko zwiększają się 
szeregi bezrobotnych w biurach pośrednictwa pracy, ale jedno-
cześnie zapełniają się poczekalnie w ambulatorjach i sale szpitalne.

Niestety nie mamy statystyki wykazującej szkodliwości każdego 
rodzaju pracy. Nikt jednak już dziś chyba nie zaprzeczy, że w teraź-

37 lat temu

Z tej tragedii trzeba wyciągnąć wnioski

89 lat temu

Higjenistki fabryczne
Do niedawna higjena pracy była czemś tak oderwanem od życia realnego, taką 
jakąś mgławicą nieokreśloną, że zajmowanie się nią budziło jedynie uśmiech 
ironji czy politowania.

niejszym ustroju społecznym niemal każda praca, choćby nawet 
nie wywoływała wyraźnej choroby zawodowej, niszczy organizm 
przedwcześnie, dzięki całemu splotowi szkodliwych warunków. 

Aby rozwinąć opiekę nad zdrowiem robotnika, nie wystarcza 
współpraca pracodawcy i lekarza, ten ostatni bowiem, z natury rze-
czy, nie może poświęcać swego czasu wyłącznie jednemu zakła-
dowi, widzi on robotnika dopiero wtedy, gdy ten jest chory. Nie-
porównanie ważniejszym zadaniem jest zapobieganie chorobom, 
a dla osiągnięcia tego celu niezbędną jest wykwalifikowana odpo-
wiednio higjenistka fabryczna. Zrozumiano już tę sprawę w Ame-
ryce i poświęcił jej interesującą pracę F.S.Wright, nakreślając rolę, 
jaką pełnić winna higjenistka fabryczna, a przemysłowcy amery-
kańscy popierają materjalnie kursa przeszkolenia pielęgniarek, 
pojmując doniosłość wykwalifikowanego personelu.

Powinna ona umieć rozpoznać zmęczenie, jak również pierwsze 
objawy chorób zawodowych, powinna zauważyć wadę wzroku, 
słuchu, dotyku, brak szybkiej orjentacji, nieodpowiednie pojmo-
wanie rozporządzeń, niezadowolenie z rodzaju pracy wyznaczo-
nej, słowem te wszystkie przyczyny, które w rezultacie zmniejszają 
wydajność pracy robotnika. Prócz tego winna ona znać regula-
miny sanitarne, jako też poinformować o ubezpieczeniach przy-
sługujących pracownikowi i o instytucjach społecznych, z jakich 
może korzystać.

Oczywiście, że w wielkich fabrykach musi być kilka higjenistek, 
z których każda miałaby inny dział pracy, np. jedna ratownictwo, 
druga ambulatorjum, trzecia w salach pracy, czwarta do odwie-
dzania chorych rodzin itp.

We Francji rolę tę spełniają tzw. surintendantes d’usines, w zało-
żeniu swem jednak jest to instytucja zupełnie różna. Powstała ona 
w 1917 r., gdy fabryki uwojskowione zapełniły się niemal wyłącznie 
personelem kobiecym, a pracodawcy zgodzili się chętnie przyjąć 
pomoc osób posiadających obok wysokiego wykształcenia wiel-
kie poczucie służby społecznej. Pierwsze zastępy uczennic Szko-
ły (Ecole del’Association des Surintendantes) były to osoby w isto-
cie wyborowe, traktujące swój zawód jako posłannictwo spełniane 
nie dla zarobku, a wyłącznie dla dobra ojczyzny. Organizowały one 
żłobki, przedszkola, świetlice, biblioteki, czytelnie, spółdzielnie, sło-
wem, prowadziły całą pracę kulturalno-oświatową, obok zadań hi-
gjenistki. Obecność ich była zapewnieniem ładu i posłuszeństwa 
w tych olbrzymich zbiorowiskach kobiet rozmaitych stanów i różne- [Od redakcji: w przytoczonych tekstach zachowano oryginalną pisownię; dokonano niewielkich skrótów, dostosowując teksty do formuły cyklu na 100-lecie inspekcji pracy.]

go wychowania, one to umiały łagodzić wszystkie swary, rozwiązy-
wać zatargi, wynikające pomiędzy pracodawcami a pracownicami, 
nierzadko stając szczerze i zdecydowanie po stronie tych ostatnich. 
Po wojnie jednak zmienił się charakter tych surintendantes d’usi-
nes, pracodawcy zaczęli się do nich odnosić wrogo, uważając, że 
ze zmniejszeniem siły roboczej kobiecej rola ich skończona. Same 
surintendantes, chcąc zjednać pracodawców, zaczęły coraz więcej 
zaznaczać, że zadaniem ich jest wprowadzenie „harmonji społecz-
nej”, „wzajemnego zrozumienia się”… Stanowisko takie sprowadzi-
ło całkowitą utratę popularności w strefach robotniczych.

W Polsce przeto wskazanem byłoby nie tworzyć surintendan-
tes, a jedynie higjenistki fabryczne, które mogłyby oddać olbrzy-
mie usługi w sprawie zdrowotności klasy robotniczej, a nie obcią-
żyłyby zbytnio budżetów fabrycznych, nie spotykałyby się przeto 
z takim sprzeciwem jak żłobki dla niemowląt.

(Iza Zielińska, „Inspektor Pracy”, 1929, nr 2)

D  nia 19 marca 1980 r. na skutek wybuchu pieca wypełnio-
nego gorącym olejem zginęło 6 osób, w tej liczbie również 

młodociani. Ponadto dwóch do końca życia zostało oszpeconych 
bliznami po oparzeniach.

Jak do tego doszło i kogo uznano za winnych tragedii, można się 
dowiedzieć z prasy. Czynnikiem stanowiącym potencjalne zagroże-
nie wypadkowe był piec wulkanizacyjny – po przerobieniu według 
wniosku racjonalizatorskiego od 1973 r. z parowego na olejowy.

Jak wykazał przewód sądowy, urządzenie nie posiadało doku-
mentacji, która obejmowałaby wykonane zmiany, a przede wszyst-
kim nie posiadało instrukcji obsługi uwzględniającej bezpieczeń-
stwo pracy.

Od stycznia 1976 r. do daty wybuchu piec ulegał ciągłym awa-
riom. Usuwano je we własnym zakresie, po czym eksploatowano 
piec nadal. Przerobiony piec psuł się bardzo często, a uszkodze-
nia były poważne. W 1978 r. pękło dno pieca, trujące opary spa-
lającego się w palenisku oleju uniemożliwiały pracę. Dokonano 
naprawy. W 1979 r. społeczny inspektor pracy zalecił wymianę 
pieca. Dyrektor zalecenie przyjął, lecz piec dalej był eksploato-
wany. W tym samym dniu nastąpiła kolejna awaria. Znowu pękło 
dno pieca, wyciekający olej zaczął płonąć. Pożar zdołano ugasić. 
Była przy tym dyrekcja.

Po kolejnej naprawie wszystko się powtarza. Na rok przed tra-
gedią komisja powołana przez dyrektora sporządziła protokół li-

kwidacji pieca. Likwidacja była jednak teoretyczna, praktycznie 
piec pracował bowiem do dnia wypadku. Brygadzista nie taił lęku 
przed pracą przy nim. Główny mechanik i wicedyrektor nie chcie-
li słuchać tych obaw. 

Sąd orzekł winę wielu osób, która znajduje odbicie w narusze-
niu art. 136 kk, a więc niedbalstwo i lekkomyślność. Zapadły wyro-
ki skazujące.

Na tle tej tragicznej w skutkach sprawy powstaje pytanie: jaką 
działalność podejmowali inspektorzy pracy, by zlikwidować zagro-
żenie? Odpowiedzią niech będą fakty.

Zakład, w którym miał miejsce wybuch, był kontrolowany przez 
inspektorów od roku 1976. W dokumentacji pokontrolnej brak ja-
kiejkolwiek wzmianki o istniejącym zagrożeniu, które w okresie 
kontroli w tym zakładzie było znane wszystkim członkom kierow-
nictwa zakładu, organizacji związkowej, członkom komisji corocz-
nych przeglądów społecznych, pracownikowi służby bhp, społecz-
nemu inspektorowi pracy.

Jak to było możliwe, że tak ewidentnego zagrożenia nie dostrze-
gli inspektorzy pracy? A jednak było… Oby już nigdy w przyszłości 
takie fakty nie były możliwe. Niech ten przykład służy inspektorom 
pracy jako memento, niech zawsze kierują się podczas kontroli nie 
czym innym, jak tylko wiedzą zawodową, poczuciem odpowiedzial-
ności i zasadami etyki.

 
A.H. („Inspektor Pracy” 1981, nr 1-2)
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Dwaj pracownicy naprawiający bramę wjazdową 
do lakierni wypadli z kosza przeznaczonego 

do transportu detali podnoszonego przez 
wózek widłowy. Okoliczności wypadku badali 

inspektorzy pracy z Kielc.

Z 
 materiałów zebranych przez 
inspektora pracy Okręgowe-

go Inspektoratu Pracy w Kielcach wynika, 
że dwaj pracownicy zatrudnieni na stano-
wiskach remontowo-budowlanych wyko-
nywali prace przy bramie wjazdowej do 
lakierni. Brygadzista wydał im polecenie 
zamontowania listwy w bramie, która ma 
wysokość  4,2 m. W pracach pomagał ma-
gazynier, który miał operować wózkiem jez-
dniowym podnośnikowym. Poszkodowa-
ni sami zadecydowali, że czynności będą 
wykonywali z kosza posadowionego na 
widłach wózka jezdniowego. Zastosowali 
do tych czynności kosz stalowy przezna-
czony do transportu detali o wymiarach 
1120 mm x 840 mm, wysokości 760 mm 
i wadze 80 kg. Kosz nie był przeznaczony 
do transportu ludzi, ani do wykonywania 
z niego prac na wysokości. Mimo to ope-
rator wózka podniósł dwóch pracowni-
ków, znajdujących się w koszu, na wysokość 
ok. 2,5 m. Kiedy znaleźli się oni z jego jed-
nej strony, kosz spadł z wideł na posadz-
kę, a wraz z koszem obydwaj pracowni-
cy. Wskutek wypadku pracownicy doznali 
licznych złamań oraz innych obrażeń ciała.

Poszkodowani wykonywali prace bez 
nadzoru, nie wyznaczono osoby kierują-
cej trzyosobowym zespołem. Ponadto za-
stosowano kosz nieprzeznaczony do pro-
wadzonych prac pomimo tego, że był do 
dyspozycji specjalnie skonstruowany kosz 
wraz ze stopniami do wchodzenia, prze-
znaczony do wykonywania prac remonto-

wych na wysokości. Pracownicy 
nie skorzystali także z rusztowania 

przestawnego, znajdującego się w od-
ległości zaledwie około 5 metrów od miej-

sca wypadku. Nie używali linek i szelek bez-
pieczeństwa oraz środków ochrony głowy. 

Przyczyny wypadku:
l  użycie do prac na wysokości niewłaściwe-

go sprzętu, tj. wózka jezdniowego pod-
nośnikowego i kosza posadowionego na 
jego widłach;

l  niezastosowanie do prac na wysoko-
ści specjalnego kosza lub rusztowania 
przestawnego; 

l  nieużywanie przez poszkodowanych 
ochron osobistych w postaci szelek 
i pasów bezpieczeń-
s t wa ora z  he ł -
mów ochronnych,

l  nieprzestrzeganie 
przepisów bhp przez 
operatora wózka jez-
dniowego podnośni-
kowego, który zgo-
dził się na użycie 
kosza nieprzezna-
czonego do transpor-
tu pionowego ludzi 
i podniósł poszkodo-
wanych na wysokość 
około 2,5 nad poziom 
posadzki; 

l  brak doświadcze-
nia zawodowego 
wszystkich trzech 
uczestników zdarze-
nia wypadkowego; 

l  brak instruktażu ze 
strony brygadzi-
sty w zakresie bez-
piecznego wykona-
nia robót; 

l  niewyznaczenie, pod nieobecność bry-
gadzisty, innej osoby kierującej i koor-
dynującej pracą trzech pracowników 
(dwóch z brygady remontowej i jedne-
go magazyniera); 

l  brak reakcji innych osób z dozoru na 
wykonywanie prac na wysokości w spo-
sób niebezpieczny.
W wyniku dokonanych ustaleń, w związ-

ku z badaniem okoliczności i przyczyn wy-
padku, inspektor pracy wydał 4 decyzje 
nakazowe oraz ukarał osobę działającą 
w imieniu pracodawcy mandatem karnym 
w wysokości 2000 zł.

Z dokumentacji OIP Kielce
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l  Bhp dla pracowników z Ukrainy 
Publikacja powstała na podstawie broszury 
ABC BHP  J. Chojnickiego i G. Jarosiewicz (2017). 
Zawiera wykaz najważniejszych  
obowiązków pracodawcy i pracownika  
w Polsce oraz procedurę postępowania  
w razie wypadku przy pracy.

l  Nowy pracownik. Obowiązki pracodawcy 
Pokrótce opisano tu obowiązki pracodawcy  
wynikające z zatrudnienia nowego  
pracownika, m.in. konieczność poddania  
badaniom lekarskim i szkoleniu bhp,  
informowanie o warunkach zatrudnienia  
i przestrzeganie zasady równego traktowania.

l  Umowa o pracę a umowy cywilnoprawne 
W publikacji zostały omówione najważniejsze 
różnice między zatrudnieniem w ramach  
stosunku pracy a na umowę zlecenia  lub o dzieło.

l  Rozwiązywanie umów o pracę 
W ulotce zaprezentowano zasady rozwiązywania 
umów o pracę i wynikające z tego  
obowiązki stron stosunku pracy, omówiono  
przypadki wygaśnięcia stosunku pracy, warunki 
wypowiadania umów, wzajemne roszczenia.

l  Obowiązki pracodawcy po ustaniu  
stosunku pracy 
Rozwiązanie stosunku pracy rodzi prawa  
i obowiązki zarówno pracodawcy, jak  
i pracownika, których należyte spełnienie  
gwarantuje zgodne z prawem zakończenie 
współpracy. W ulotce opisano m.in. zasady  
sporządzania dokumentacji dla byłego  
pracownika, wypłacania odpraw i odszkodowań.

Państwowa Inspekcja Pracy prowadzi trzyletnią ogól-
nopolską kampanię informacyjno-edukacyjną z za-
kresu legalności zatrudnienia, zaplanowaną na lata 
2017-2019. Kampanię adresujemy do pracodawców 
i pracowników, w tym osób spoza UE – a szczególnie 
pracowników z Ukrainy. Wsparciem merytorycznym 
przedsięwzięcia jest seria wydawnicza ulotek w ukra-
ińskiej wersji językowej. W przygotowaniu są karty 
budowlane i broszura Jarosława Cichonia „Pracujesz 

w Polsce? Pracuj legalnie”, która objaśni zasady legal-
nego zatrudniania obywateli ukraińskich w Polsce. Seria 
będzie systematycznie rozbudowywana o nowe tytu-
ły. Mamy nadzieję, że zgromadzone w nich informacje 
pozwolą obywatelom Ukrainy na szybkie odnalezienie 
się w realiach polskiego rynku pracy, a pracodawcom, 
którzy chcą ich legalnie zatrudnić, nieco ułatwią poru-
szanie się w gąszczu przepisów. W razie pytań pomoc 
można otrzymać, dzwoniąc na infolinię. *

*Porady z zakresu legalności zatrudnienia obywateli Ukrainy na terytorium RP w języku ukraińskim 

udzielane są w poniedziałek, wtorek i środę w godzinach od 16 do 20 
pod numerem telefonu  22 111 35 29 
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w wyniku czego deska została wyrzucona przez powstałą szczelinę 
i uderzyła pracownika stojącego na przedłużeniu stołu roboczego.

Ustalono, że strefa przecinania oraz strefa niepracującej części 
tarcz pił została zabezpieczona osłoną typu skrzynkowego o kon-
strukcji metalowo-drewnianej. Dostęp do tych stref od góry zo-
stał zabezpieczony pokrywą wykonaną z drewna, nieposiadają-
cą dodatkowego zabezpieczenia przed możliwością łatwego jej 
zdjęcia w trakcie pracy narzędzi roboczych. Ponadto stwierdzono 
inne nieprawidłowości dotyczące stanu technicznego obrabiar-
ki, np. brak osłony na przekładni łańcuchowej napędu mechani-
zmu posuwu obrabianego materiału czy umiejscowienie przyci-
sków wyłącznika od strony operatora, w miejscu niewidocznym 
– pod stołem podawczym.

Przyczyny wypadku
W wyniku przeprowadzonego dochodzenia powypadkowe-

go ustalono bezpośrednie przyczyny wypadku:
– naruszenie konstrukcji obudowy pił tarczowych spowodo-

wane nieodpowiednią wytrzymałością zastosowanej obudowy, 
– niewłaściwa konstrukcja osłony zabezpieczającej – do łączenia 

elementów obudowy zastosowano spaw punktowy (około 6 punk-
tów) oraz pozostawiono szczelinę o szerokości około 10 mm po-
między górną częścią obudowy a zapadkami przeciwodrzutowymi.

Pośrednio na zaistnienie wypadku miał też wpływ brak świa-
dectwa dopuszczenia obrabiarki do produkcji lub deklaracji zgod-
ności, co oznaczało, że na etapie konstruowania obrabiarki nie do-
konano najprawdopodobniej oceny ryzyka i zagrożeń związanych 
z eksploatacją obrabiarki oraz nie zweryfikowano spełniania wy-
mogów konstrukcyjnych określonych w Polskich Normach lub 
w innych dokumentach normatywnych. Ponadto obrabiarkę eks-
ploatowano bez dokumentacji techniczno ruchowej.

W efekcie stwierdzenia w zakładzie licznych nieprawidłowo-
ści inspektor pracy wydał 15 decyzji dotyczących m.in. wstrzyma-
nia prac na wielopile do czasu doprowadzenia osłony skrzynko-
wej tarcz pił do odpowiedniego stanu technicznego, zgodnego 
z wytycznymi norm i przepisami bhp, zapewnienia przy wielo-
pile osłony na przekładni łańcuchowej napędu posuwu mate-
riału, zabezpieczenia górnej pokrywy osłony skrzynkowej tarcz 
pił w taki sposób, aby niemożliwe było łatwe jej zdjęcie podczas  
pracy narzędzi tnących.

Ponadto, w wyniku działań inspektora, poinformowano pra-
cowników o okolicznościach i przyczynach zaistniałego wypad-
ku, a operatorom obrabiarek udzielono informacji o zagrożeniach 
ze strony odrzutu i odprysków obrabianych przedmiotów i zapo-
znano ich z dokumentacją techniczno-ruchową oraz instrukcją 
stanowiskową bezpiecznej obsługi wielopiły.

W związku nieprawidłowościami w zakresie bhp inspektor za-
decydował o wymierzeniu właścicielowi zakładu kary grzywny 
w drodze mandatu w maksymalnej wysokości.

główny specjalista Jacek Żerański
OIP Olsztyn

nabycia wielopiły, które  – według oświadczenia pracodawcy – ule-
gły zniszczeniu w wyniku zalania pomieszczenia z przechowywany-
mi dokumentami. W trakcie kontroli niemożliwe było więc ustalenie 
danych rzemieślnika, który wykonał obrabiarkę oraz potwierdzenie 
faktu jej zakupu przez pracodawcę. Ponadto pracodawca ponadto 
nie posiadał dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) eksploato-
wanej wielopiły, jak też certyfikatu, deklaracji zgodności, świadec-
twa dopuszczenia do produkcji lub innego dokumentu potwier-
dzającego spełnianie przez obrabiarkę wymagań konstrukcyjnych, 
określonych w aktach normatywnych i Polskich Normach. Analizę 
wypadku utrudniał także fakt, że obrabiarka nie posiadała tablicz-
ki znamionowej oraz nie była w żaden sposób oznakowana. Jedy-
nym oznakowaniem była tabliczka znamionowa silnika elektrycz-
nego napędzającego pilarkę.

Jak ustalił inspektor, do wypadku doszło w wyniku naruszenia 
konstrukcji osłony typu skrzynkowego, przez deskę odrzuconą przez 
tarcze pił. Doszło do tego prawdopodobnie po przecięciu kłody. 
Wykonana deska po przewróceniu się na bok została pochwycona 
przez zęby pił tarczowych, a następnie, wyrzucona po obwodzie 
pił nad górnym wałkiem podawczym, trafiła na szczelinę (około 
10 mm) znajdującą się pomiędzy górną częścią zapadek przeciwod-
rzutowych a obudową z blachy nad zapadkami. Duża siła i prędkość 
odrzutu nadana elementowi przez tarcze pił spowodowały pusz-
czenie spawów punktowych, trzymających górną część obudowy, 
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spolitej Polskiej z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o opłacie 
skarbowej (Dziennik Ustaw – 2018, poz. 1044).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 
18 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządze-
nie w sprawie warunków technicznych pojaz-
dów oraz zakresu ich niezbędnego wyposaże-
nia (Dziennik Ustaw – 2018, poz. 855).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 
23 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządze-
nie w sprawie kursów dla kierowców pojaz-
dów uprzywilejowanych i pojazdów przewo-
żących wartości pieniężne (Dziennik Ustaw 
– 2018, poz. 875).
– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji z dnia 20 kwietnia 2018 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie warun-
ków w zakresie wykształcenia i kwalifikacji za-
wodowych oraz stażu służby, jakim powinien 
odpowiadać funkcjonariusz Straży Granicznej 
na określonym stanowisku służbowym (Dzien-
nik Ustaw – 2018, poz. 918).
– Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 
2018 r. w sprawie wynagradzania pracowni-
ków samorządowych (Dziennik Ustaw – 2018, 
poz. 936).
– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 
16 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie badań lekarskich osób ubiegających 
się o uprawnienia do kierowania pojazdami 
i kierowców (Dziennik Ustaw – 2018, poz. 970).
– Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości 
z dnia 16 maja 2018 r. zmieniające rozporzą-
dzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych 
zasad wynagradzania urzędników  i innych 
pracowników sądów i prokuratury oraz od-
bywania stażu urzędniczego (Dziennik Ustaw 
– 2018, poz. 1001).

– Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 
18 maja 2018 r. w sprawie obowiązkowego 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
z tytułu wykonywania czynności agencyjnych 
(Dziennik Ustaw – 2018, poz. 1007).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 
30 maja 2018 r. w sprawie zmiany rozporządze-
nia zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia 
do kierowania pojazdami, instruktorów i wy-
kładowców (Dziennik Ustaw – 2018, poz. 1058).
– Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zmianie 
ustawy o Sądzie Najwyższym (Dziennik Ustaw 
– 2018, poz. 847).
– Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zmianie 
ustawy – Prawo o ustroju sądów powszech-
nych, ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa 
oraz ustawy o Sądzie Najwyższym (Dziennik 
Ustaw – 2018, poz. 848).
– Ustawa z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie 
ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników 
oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw 
– 2018, poz. 858).
– Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie 
ustawy o publicznym transporcie zbiorowym 
(Dziennik Ustaw – 2018, poz. 907).
– Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie 
ustawy – Kodeks wykroczeń (Dziennik Ustaw 
– 2018, poz. 911).
– Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 
danych osobowych (Dziennik Ustaw – 2018, 
poz. 1000).
– Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie usta-
wy o systemie monitorowania drogowego prze-
wozu towarów oraz niektórych innych ustaw 
(Dziennik Ustaw – 2018, poz. 1039).
– Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy 
– Prawo o ustroju sądów powszechnych, usta-
wy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych in-
nych ustaw (Dziennik Ustaw – 2018, poz. 1045).
– Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Po-
lityki Społecznej z dnia 8 maja 2018 r. w spra-
wie wysokości zasiłku dla bezrobotnych (Mo-
nitor Polski – 2018, poz. 475).
– Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Po-
lityki Społecznej z dnia 11 maja 2018 r. w spra-
wie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpie-
czenie emerytalne za 2017 r. (Monitor Polski 
– 2018, poz. 493).
– Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Staty-
stycznego z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie prze-
ciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwar-
tale 2018 r. (Monitor Polski – 2018, poz. 472).

Opracowała:  Aleksandra Bodzińska

35IP 8/2018



W 
dniu wypadku poszkodowany wraz z kolegą obsługi-
wali dolnowrzecionową wielopiłę, na której przerzy-

nano kloce drewniane o grubości 100 mm i długości 1200 mm. 
W obrabiarce na wrzecionie zamontowane były cztery piły tar-
czowe w taki sposób, że w wyniku rozkroju kloca powstawał kra-
wędziak o przekroju 80 mm x 80 mm, jedna lub dwie deski o gru-
bości 22 mm oraz oflisy.

Zadaniem poszkodowanego, stojącego po stronie podaw-
czej obrabiarki, było podawanie ułożonych w sztaplu kloców do 
rozkroju. Drugi z pracowników odbierał poszczególne elementy 
i układał na paletach.

Do wypadku doszło po przecięciu około 15 kloców, kiedy pod-
czas cięcia kolejnego z nich kolega poszkodowanego odebrał ofli-
sy z przecinanego bala i układał je na wózku z odpadami. W tym 
czasie poszkodowany układał kolejny kloc na stole podawczym pi-
larki. Kiedy stał na przedłużeniu stołu roboczego, został uderzony 
w głowę przeciętą deską, która została wyrzucona przez szczelinę 
znajdującą się nad zapadkami przeciwodrzutowymi pilarki. Drugi 
z pracowników, po odłożeniu oflisów i odwróceniu się po kolejne 

Śmiertelne obrażenia głowy
Podczas obsługi wielopiły 
doszło do wypadku. 
W wyniku obrażeń głowy, 
spowodowanych przez 
drewniany odłamek 
obrabianego materiału, 
śmierć poniósł 52-letni 
pracownik zakładu. Jak 
ustalił inspektor pracy 
badający zdarzenie, 
eksploatowana 
obrabiarka była 
„samoróbką” wykonaną 
prawdopodobnie 
w 1993 roku, a właściciel 
zakładu nie posiadał 
jakichkolwiek dokumentów 
poświadczających 
pochodzenie maszyny 
czy spełnienie przez nią 
wymagań w zakresie bhp. 

elementy, zauważył brak kolegi po stronie podawczej, wychylił się 
więc zza obrabiarki i wówczas stwierdził, że poszkodowany leży na 
posadzce. Pracownik natychmiast wyłączył obrabiarkę i podbiegł 
do poszkodowanego, prosząc innego pracownika, aby powiado-
mił kierownika i wezwał pogotowie ratunkowe, sam zaś udzielił 
poszkodowanemu pierwszej pomocy poprzez udrożnienie dróg 
oddechowych. Poszkodowany został następnie zabrany do szpi-
tala, gdzie stwierdzono penetracyjny uraz głowy z uszkodzeniem 
i urazowym wyłuszczeniem prawej gałki ocznej przez drewniany 
odłamek. Na skutek doznanych obrażeń poszkodowany zmarł po 
sześciu dniach pobytu w szpitalu.

Ustalenia inspektora pracy
Podczas przeprowadzonych na miejscu zdarzenia oględzin wielo-

piły, przy obsłudze której doszło do wypadku, inspektor pracy stwier-
dził, że obrabiarka została wykonana we własnym zakresie. Według 
oświadczenia właściciela zakładu, maszyna na jego zlecenie zosta-
ła wykonana przez rzemieślnika. W zakładzie nie było rachunków  

Dokończenie na str. 34
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