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Jak przebiegały prace nad zmianą ustawy o PIP?
Ośrodek Szkolenia PIP jest szkołą, która działa od 60
lat, jest uznaną jednostką szkoleniową w kraju. Od początku swej działalności ośrodek był rentowny, nigdy
nie korzystał z żadnych dotacji (…). Po zmianie organizacyjnej nie zmniejszy się zakres działalności ośrodka, także tej zewnętrznej. Pieniądze, które z tego
tytułu wypracuje, w całości zasilą budżet państwa.

Okładka:
fot. Wojciech Sternak

Główny inspektor pracy
przedstawił sprawozdanie za 2009 rok
Skuteczna, sprawna i przyjazna – na taki wizerunek Państwowej Inspekcji Pracy każdego dnia
pracują wszyscy jej pracownicy. Słowa te wypowiedział główny inspektor pracy Tadeusz Jan
Zając, prezentując Radzie Ochrony Pracy 18 maja br. w siedzibie Sejmu sprawozdanie z działalności inspekcji pracy w 2009 r. Stwierdził, że zawiera ono rzetelnie udokumentowane informacje na temat stanu przestrzegania prawa pracy w kraju.
Szef Państwowej Inspekcji Pracy zwrócił
uwagę, iż w roku sprawozdawczym na poziom
ochrony pracy w państwie wpłynął kryzys gospodarczy, który odcisnął wyraźne piętno
na sytuacji ekonomicznej wielu przedsiębiorstw. W tej sytuacji inspekcja pracy dołożyła wielu starań, by zapewnić wszechstronną pomoc prawną i doradczą pracownikom i pracodawcom zakładów zagrożonych likwidacją.
Uruchomiła sieć punktów informacyjnych, często wspólnie z urzędami pracy, na terenie zakładów oraz w inspektoratach pracy.
Co kwartał dokonywała szczegółowej analizy wyników kontroli, sprawdzając jak kryzys przekłada się na stan przestrzegania prawa pracy.
Co trzeci kontrolowany w 2009 r. pracodawca miał problemy z dotrzymaniem terminu wypłaty wynagrodzenia za pracę (rok
wcześniej co czwarty), niejednokrotnie nie
wypłacając go w ogóle. Inspektorzy pracy wystosowali ponad 9 tys. decyzji nakazujących
wypłatę wynagrodzeń lub innych świadczeń
ze stosunku pracy.
Dla wyeliminowania stwierdzonych w roku ubiegłym naruszeń przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy inspektorzy PIP wydali ponad 354 tys. decyzji nakazowych
– o 0,5 proc. mniej niż w 2008 r., przy większej o 10 proc. liczbie skontrolowanych podmiotów gospodarczych. Blisko jedną trzecią
spośród nich stanowiły decyzje z rygorem natychmiastowej wykonalności ze względu
na ochronę życia i zdrowia ludzkiego. Decyzji nakazujących natychmiastowe wstrzymanie prac było o 17 proc. mniej niż rok wcześniej, co można uznać za przejaw poprawy bezpieczeństwa pracy. Tym bardziej, że w roku
ubiegłym odnotowano spadek liczby poszkodowanych w wypadkach przy pracy we wszystkich sekcjach gospodarki, zmniejszyła się też
liczba śmiertelnych ofiar wypadków.
Inspektorzy pracy zastosowali ponad 20 tys.
mandatów karnych na kwotę 25 mln zł. Stanowiły one 65 proc. sankcji nałożonych z tytułu wykroczeń przeciwko prawom pracowni6/2010 IP

ka przez inspektorów pracy. 20 proc. sankcji
odnosiło się do środków oddziaływania wychowawczego, a 15 proc. stanowiły wnioski
do sądu. Odnotowano rosnący z roku na rok
udział środków oddziaływania wychowawczego w strukturze inspektorskich sankcji.
W co piątym spośród 20 tys. skontrolowanych zakładów inspektorzy pracy ujawnili nielegalne zatrudnienie. Najwięcej takich przypadków stwierdzono w branży transportowej,
hotelarskiej i restauracyjnej oraz budowlanej. W porównaniu z okresem wcześniejszym
wzrosła skala naruszeń przepisów w zakresie zgłaszania pracowników do ubezpieczenia społecznego. Nieprawidłowości takie
stwierdzono w co czwartym kontrolowanym podmiocie.
Do zwiększenia efektywności działań kontrolnych przyczyniło się utworzenie specjali-

Wyeliminowano nieprawidłowości z zakresu legalności zatrudnienia dotyczące ponad 90 tys. osób. Pracownicy PIP udzielili ponad miliona czterystu tysięcy porad
prawnych i technicznych.
– Osiągnięcie wysokich standardów ochrony pracy wymaga konsekwentnych działań
wszystkich właściwych organów administracji rządowej i samorządowej oraz organów
nadzoru i kontroli, jak również spójnych, kompleksowych unormowań prawnych i stabilności ekonomicznej pracodawców. Poprawa stanu praworządności w stosunkach pracy nie
zależy, bowiem, tylko od inspekcji pracy, ale
też od innych organów i podmiotów państwa
– powiedział pod koniec wystąpienia Tadeusz Jan Zając, główny inspektor pracy.
W dyskusji członkowie Rady Ochrony
Pracy z zadowoleniem odnotowali zwię-

stycznych sekcji legalności zatrudnienia
w okręgowych inspektoratach pracy. W porównaniu z rokiem poprzednim inspektorzy PIP
ujawnili ponad dwukrotnie większą liczbę nielegalnie zatrudnionych cudzoziemców.
Działania Państwowej Inspekcji Pracy doprowadziły w roku sprawozdawczym m.in.
do zlikwidowania bezpośrednich zagrożeń
dla zdrowia i życia ponad 80 tysięcy pracowników. Dla 121 tys. pracowników wyegzekwowano należności na kwotę 103,5 mln zł.

złość, konkretność i ciekawą formę graficzną przedłożonego sprawozdania. Zgłosili
przy tym wiele uwag, sugestii, zastrzeżeń i pytań, na które – obok szefa PIP – odpowiadali później zastępcy głównego inspektora
pracy: dr Marian Liwo i Anna Tomczyk.
Końcowa opinia Rady Ochrony Pracy, której obradom przewodniczyła poseł Izabela
Katarzyna Mrzygłocka, znajdzie swój wyraz w przygotowywanym stanowisku.

(dd)
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Wiadomości
nie tylko z kraju
Warszawa Odłożony na dwa miesiące z powodu niesprzyjających
warunków atmosferycznych montaż unikalnej na skalę światową
konstrukcji stalowej podtrzymującej linowy dach Stadionu Narodowego rozpoczął się w przedostatnim dniu kwietnia. Było to próbne postawienie zasadniczego słupa nośnego, o ciężarze przekraczającym 30 ton, przy użyciu dwóch dźwigów o udźwigu do 500 ton. Zapewniono pełny nadzór w postaci kierownika montażu i stałej służby bhp.
Usunięto z zagrożonej strefy wszystkich pracowników. Teren strefy zabezpieczono balustradami przed przypadkowym dostępem osób postronnych. Operacja postawienia pierwszego słupa przebiegła bez niespodzianek. Osadzony w stalowej podstawie o wadze ponad 3 tony słup
umocowano bez przeszkód do stałej konstrukcji żelbetowej stadionu.
Podobnie przebiegał montaż kolejnych słupów w pierwszych dniach
maja. Z kolei 12 maja na ponad 30 metrowej wysokości za stojącym
żurawiem wieżowym rozpoczęto umieszczanie pierwszego z 72 prze-

wersytet Techniczny. Brali w niej udział przedstawiciele: Czech, Słowacji, Polski i Niemiec. Przedstawiciel czeskiego głównego inspektora pracy przedstawił organizację i strukturę urzędu inspekcji pracy oraz zadania urzędu na 2010 r. Podobnie jak Polska, Republika Czeska dąży
do zmniejszenia liczby wypadków przy pracy, zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej. Prelegenci omawiali wybrane zagadnienia bezpieczeństwa higieny pracy. Czeska inspekcja ma podobne jak polska problemy
w zakresie przestrzegania przepisów bhp, zwłaszcza w budownictwie.
Tak samo jak u nas, na czeskich budowach prace wykonuje wiele małych podmiotów, u których występuje dużo nieprawidłowości. Przedstawicielka Państwowej Inspekcji Pracy Mirosława Kamińska, główny
specjalista w Departamencie Nadzoru i Kontroli GIP, zaprezentowała
referat pt.: „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy podczas realizacji inwestycji budowlanych”. Uczestnicy konferencji nie sformułowali wspólnych wniosków lub zaleceń.

Sofia W ramach projektu badawczego realizowanego przez „Regioplan Policy Research” na zlecenie Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia Komisji Europejskiej 1 maja zorganizowano warsztaty. Celem
projektu jest przygotowanie niezależnej, pogłębionej analizy na temat
możliwości utworzenia europejskiej platformy, która pomagałaby
w zapobieganiu i zwalczaniu pracy niezadeklarowanej poprzez współpracę organów nadzoru i kontroli. Było to trzecie z czterech zaplanowanych spotkań warsztatowych, przeznaczone dla krajów Europy Środkowej (Austrii, Bułgarii, Czech, Polski, Słowacji, Słowenii i Węgier).
Uczestnicy poznali dotychczasowe wyniki projektu oraz przedstawili
własne propozycje w sprawie członkostwa w proponowanej platformie,
możliwych form jej działania i zakresu tematycznego. Państwa reprezentowane były przez przedstawicieli resortów lub inspekcji pracy, a niektóre dodatkowo przez partnerów społecznych. Ze strony Państwowej
Inspekcji Pracy w warsztatach uczestniczył Jarosław Cichoń, starszy specjalista z Departamentu Legalności Zatrudnienia GIP.
Bruksela W końcu kwietnia odbyło się spotkanie Grupy Roboczej
Rady UE ds. dyrektywy o środkach ochrony indywidualnej oraz Grupy Współpracy Administracyjnej ADCO ds. wspomnianej dyrektywy.
Państwową Inspekcję Pracy reprezentował Jarosław Nyzio, starszy
inspektor pracy OIP w Poznaniu. Dyskutowano o problemach związanych z dyrektywą ds. środków ochrony indywidualnej oraz nadzorem
rynku ochron indywidualnych. Komisja Europejska przedstawiła poziom zaawansowania prac nad rewizją dyrektywy 89/686/EWG o środkach ochrony indywidualnej. Duża część dyskusji dotyczyła odzieży
ostrzegawczej i akcesoriów zapewniających widzialność. Ponadto, mówiono o problemach związanych z nadzorem rynku w przypadkach wygaśnięcia norm zharmonizowanych, a w szczególności zastąpienia ich
nowymi normami na przykładzie kamizelek ratunkowych.

widzianych na stadionie metalowych pierścieni – „ringów” o ciężarze
prawie 50 ton. Jest to element o konstrukcji rurowej o grubości ścianki 80 mm, który zamknie obwód dachu o długości 900 m. Do końca
czerwca mają być zamontowane kolejne elementy pierścieni i słupów.
Słupy i pierścień ściskany stanowią podstawową konstrukcję wsporczą dla dachu Stadionu Narodowego w Warszawie. Do całej konstrukcji dachu stadionu zużytych będzie łącznie ponad dwanaście tysięcy
ton stali i dwa tysiące ton lin stalowych.

Ostrawa Od 10 do 12 maja toczyły się obrady X Międzynarodowej
Konferencji: „Bezpieczeństwo i Zdrowie Zawodowe w 2010 r.” na temat
najnowszych osiągnięć w dziedzinie bhp. Konferencję zorganizował Uni-

Tarnobrzeg Przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu Pracy
w Rzeszowie uczestniczyli 15 maja w imprezie plenerowej „Majówka
z Telewizją Tarnobrzeg”, która odbyła się na Placu Bartosza Głowackiego w Tarnobrzegu. Stoisko informacyjno-promocyjne inspekcji pracy urządzono jako „Kącik poradnikowy ekspertów”. Małgorzata Kulpa, Włodzimierz Maziarz i Dorota Religa z OIP w Rzeszowie odpowiadali na pytania wszystkich zainteresowanych z zakresu prawnej
ochrony i technicznego bezpieczeństwa pracy, zawierania umów o pracę oraz świadczenia pracy w ramach innych form zatrudnienia. Dużym
zainteresowaniem uczestników majówki cieszyły się również broszury i wydawnictwa tematyczne PIP. W imprezie udział wzięło ok. 5 tys.
osób. Majówkę transmitowano „na żywo” na antenie Telewizji Tarnobrzeg i w internecie.

Ruda Śląska Pracownik Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach Marek Skorus uczestniczył 19 maja w szkoleniu pracodawców osób niepełnosprawnych, które odbyło się z inicjatywy Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej. Spotkanie przeprowadzono w ramach Tygodnia Godności Osób Niepełnosprawnych. Tematem spotkania była aktywizacja osób bezrobotnych niepełnosprawnych z terenu
miasta Ruda Śląska. Omówiono z zainteresowanymi pracodawcami zasady organizacji miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych wraz z przedstawieniem dodatkowych wymogów z zakresu ochrony prawnej zatrudnionych pracowników. Zebranym zaprezentowano zasady przeprowadzania działań kontrolnych, podstawowe wymagania techniczno-budowlane związane z przystosowywaniem istniejących i tworzonych miejsc
pracy dla osób niepełnosprawnych, jak również specyficzne wymagania prawne związane z czasem pracy tej grupy pracowników. Pracownik OIP Katowice udzielił licznych wyjaśnień i porad prawnych związanych ze stosowaniem przepisów prawa pracy dotyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych.
Bydgoszcz „Konsekwentni w obronie praw i godności pracowniczej” – pod takim hasłem odbył się w Bydgoszczy 12-14 maja III Kongres Forum Związków Zawodowych. Udział w nim wziął główny inspektor pracy Tadeusz Jan Zając. Nowym szefem centrali związkowej został jej dotychczasowy wiceprzewodniczący Tadeusz Chwałka. Ustępujący przewodniczący Forum ZZ Wiesław Siewierski po-

dziękował wszystkim sprzymierzeńcom związkowców i podkreślił rangę współpracy z Państwową Inspekcją Pracy, jako – jak to określił – z najlepszym sprzymierzeńcem związków i ludzi pracy. Zwracając się do delegatów szef Państwowej Inspekcji Pracy Tadeusz Jan Zając wskazał,
że zrzeszające ponad 400. tys. członków Forum ZZ jest dla PIP bardzo ważnym partnerem w działalności na rzecz tworzenia bezpiecznych warunków pracy i ochrony praw pracowniczych. Jego działania
istotnie przyczyniają się do lepszego upodmiotowienia pracowników,
poprawy ich relacji z pracodawcami i lepszego współdziałania obu stron
stosunku pracy w tworzeniu coraz wyższych standardów życia w naszym kraju.

Łódź W ośrodku wypoczynkowym „Prząśniczka” w Arturówku
pod Łodzią 7 maja Federacja Związków Zawodowych „Metalowcy” zorganizowała uroczyste obchody Dnia Metalowca. W obchodach uczestniczył główny inspektor pracy Tadeusz Jan Zając oraz przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi. W uroczystościach wziął
udział Jan Guz – przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. W trakcie spotkania główny inspektor pracy uhonorował sześciu najbardziej zasłużonych działaczy związku Odznaką
Honorową za Zasługi dla Ochrony Pracy.

Kielce W kieleckim ośrodku wystawienniczym od 11 do 14 maja odbywały się międzynarodowe targi: XVI – budownictwa drogowego AUTOSTRADA -POLSKA, XII – maszyn budowlanych MASZBUD
oraz VI – infrastruktury TRAFIC-EXPO. Targi objęte były honorowym
patronatem głównego inspektora pracy. W otwarciu targów wziął
udział zastępca okręgowego inspektora pracy z Kielc, który odczytał list
głównego inspektora do organizatorów i wystawców. Swoją ofertę wystawienniczą przedstawiło ok. 700 firm związanych z budownictwem,
bezpieczeństwem drogowym i inżynierią ruchu, reprezentujących
światowe marki, koncerny i stowarzyszenia związane z tą branżą. Obecni byli także wystawcy spoza UE. Targi zwiedziło ok. 20 tys. osób. Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach zorganizował stoisko informacyjno-promocyjne, na którym udzielane były porady prawne oraz rozpowszechniane wydawnictwa związane z bezpiecznym prowadzeniem robót budowlanych. Przedstawiciel OIP w Kielcach uczestniczył w debacie towarzyszącej targom: „Bezpieczne maszyny = bezpieczna budowa”.
Banja Luca 17 i 18 maja w Banja Luce (Bośnia i Hercegowina)
obyła się konferencja międzynarodowa „Prewencja – zarządzanie ryzykiem – ochrona socjalna. Strategie na rzecz poprawy zdrowia i bezpieczeństwa pracy”, poświęcona w głównej mierze prezentacji projektów na rzecz prewencji wypadków przy pracy. Prezentację dotyczącą
wybranych działań Państwowej Inspekcji Pracy przedstawił Paweł
Rozowski, wicedyrektor Departamentu Prewencji i Promocji GIP. Konferencja służyła również zaprezentowaniu efektów 4-letniego programu ELMO (Enabling Labour Mobility Project), w wyniku którego została dokonana reforma Republiki Serbskiej (wchodzącej w skład Bośni i Hercegowiny). Częścią tego projektu była również wizyta studyjna w Państwowej Inspekcji Pracy. Kierownik projektu – Wolfgang von
Richthofen podkreślił w swoim wystąpieniu, że doświadczenia zebrane podczas spotkań i konsultacji z PIP były bardzo inspirujące. Od-

nosi się to zwłaszcza do procesu szkolenia inspektorów pracy oraz wewnętrznej organizacji pracy urzędu.

Warszawa W siedzibie Głównego Inspektoratu Pracy 25 i 26 maja odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” przy PIP. Delegaci podsumowali czteroletnią kadencję ustępujących władz związku, określili główne kierunki działania na najbliższe lata i wybrali nowe kierownictwo
MKK. Przewodniczącym został Roman Giedrojć ze słupskiego oddziału inspekcji pracy (OIP Gdańsk), wiceprzewodniczącymi zaś: Barbara Serafinowska (OIP Wrocław), Józef Bajdel (OIP Kraków) oraz
Beata Prętka (OIP Lublin). Z delegatami spotkał się główny inspektor pracy Tadeusz Jan Zając ze swoją zastępczynią Iwoną Hickiewicz. Omówił bieżące problemy w pracy urzędu, a także nakreślił stojące przed inspekcją pracy wyzwania.

Nielegalne zatrudnianie
cudzoziemców
„Zapobieganie nielegalnemu
zatrudnieniu cudzoziemców
w Polsce” było 11 maja br.
tematem konferencji na Uniwersytecie Warszawskim.
Zorganizowały ją Państwowa
Inspekcja Pracy, Instytut Polityki Społecznej UW i Ambasada Republiki Francuskiej.
Celem konferencji było zapoczątkowanie debaty społecznej na temat zjawiska
coraz częstszego wyzyskiwania przez pracodawców
zatrudnianych nielegalnie
cudzoziemców – jako nowego problemu społecznego,
który w ostatnim czasie
ujawnił się w naszym kraju.
Spotka nie zo sta ło zor ga ni zowa ne
pod patronatem Rady Ochrony Pracy
przy Sejmie. Jej wiceprzewodnicząca prof.
Danuta Koradecka podkreśliła, że świadczy to o dużym znaczeniu, jakie przywiązuje parlament do rozwiązywania problemów związanych z tematyką konferencji.
Zwróciła uwagę, iż w roku ubiegłym
stwierdzono w Polsce blisko dwukrotnie
więcej przypadków nielegalnego zatrudnienia cudzoziemców niż w roku poprzednim.
Można z tego wyciągnąć wniosek o rosnącej skali problemu.
Tadeusz Jan Zając, główny inspektor
pracy przypomniał, że niedługo miną 3 lata od chwili, gdy Państwowa Inspekcja Pracy przejęła zadania polegające na sprawowaniu kontroli legalności zatrudnienia,
w tym również legalności zatrudnienia cudzoziemców. Te nowe zadania przyszło jej
realizować w niełatwych warunkach nasilającego się zjawiska nielegalnego zatrudniania cudzoziemców, a zwłaszcza
coraz częstszego i coraz bardziej drastycznego naruszania ich praw pracowniczych. Wielu obcokrajowcom nie są wypłacane wynagrodzenia za pracę, każe im się
pracować z pogwałceniem norm czasu pracy, nie są zgłaszani do ubezpieczeń społecznych ani objęci ubezpieczeniem zdrowotnym, nie mają umów na piśmie, są zakwa-
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terowani w warunkach urągających godności człowieka.
Jak poinformował szef PIP, w ubiegłym
roku inspektorzy pracy przeprowadzili 1,7 tys. kontroli, podczas których badali legalność zatrudnienia i wykonywania
pracy przez ponad 10,3 tys. cudzoziemców.
Naruszenia prawa stwierdzono w 43 proc.
podmiotów poddanych kontroli, przy czym
nielegalne wykonywanie pracy przez cudzoziemców ujawniono w blisko 13 proc.
skontrolowanych zakładów.
Ogółem wykazano nielegalną pracę
obywateli 36 państw. Największą grupę
sta no wi li cu dzo ziem cy po cho dzą cy
z państw byłego Związku Radzieckiego,
głównie Ukrainy oraz obywatele krajów
dalekowschodnich, zwłaszcza Chin i Wietnamu. Ponadto, w 2009 r. na polskim rynku pracy pojawili się nielegalnie zatrudnieni cudzoziemcy z krajów, które nie występowały w statystykach z lat poprzednich, m.in. obywatele Filipin, Tajlandii
i Nepalu.
Na konferencji przedstawiono opracowany w Instytucie Polityki Społecznej

W Wielkiej Brytanii szacunki mówią
o ok. 500 tys. nielegalnie zatrudnionych
cudzoziemcach. We Włoszech liczba nielegalnych imigrantów mieści się w przedziale od 300 tys. do 1,5 mln osób; można
domniemywać, iż większość z nich pracuje „na czarno”.
Jak stwierdził podczas konferencji Philippe Garabiol z francuskiego Ministerstwa Imigracji, Integracji, Tożsamości
Narodowej i Solidarnego Rozwoju, w kraju nad Sekwaną nielegalne zatrudnienie cudzoziemców niesie ze sobą wysoki koszt
społeczny, oceniany na ok. 6 mld euro rocznie. To straty z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, podatki itp.
Philippe Garabiol poinformował, że we
Francji, podobnie jak w innych krajach
UE, na nieuczciwych pracodawców zatrudniających „na czarno” cudzoziemców nakładane są kary, ale to nie jest jedyny rodzaj
sankcji. Firmy, które zatrudniają nielegalnie,
muszą się liczyć z pozbawieniem prawa
do uczestniczenia w zamówieniach publicznych, a nawet z czasowym zamknięciem.
W odniesieniu do sytuacji w Polsce podczas konferencji podkreślono, że same organy kontrolne nie są w stanie rozwiązać
problemu. Wszelka intensyfikacja działań
kontrolnych nie przyniesie bowiem takich
rezultatów, jak stworzenie systemu właściwie dobranych mechanizmów legislacyj-

Jak przebiegały prace nad zmianą ustawy o PIP?
Na posiedzeniu Sejmu, 28 kwietnia br. jednogłośnie przyjęto zmiany w ustawie o Państwowej
Inspekcji Pracy, przewidujące włączenie do struktur organizacyjnych inspekcji Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy im. Prof. Jana Rosnera we Wrocławiu.
Sprawozdanie Komisji do Spraw Kontroli Państwowej o komisyjnym projekcie
ustawy o zmianie ustawy o PIP przedstawił poseł Janusz Krasoń. Stwierdził, że
przekształcenie ośrodka w jednostkę PIP
będzie najwłaściwsze z punktu widzenia zachowania ciągłości jego pracy, zwłaszcza
w zakresie kształcenia i doskonalenia kadry PIP. Oprócz tej podstawowej działalności ośrodek wypełnia też wiele zadań
w dziedzinie upowszechniania wiedzy
z zakresu ochrony pracy, prawa pracy,
w tym przepisów i zasad bhp, realizując
sporo zleceń i szkoleń dla wielu podmiotów funkcjonujących w naszej gospodarce.
Organizuje konferencje i seminaria, kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne, prowadzi działalność wydawniczą i współpracuje z zagranicą.
W sprawie projektowanej ustawy o zmianie ustawy o PIP osiągnięto konsensus
wśród wszystkich klubów parlamentarnych
i w Komisji i w podkomisji. Wszyscy popierali projektowaną zmianę.
Na posiedzeniu plenarnym 13 maja br.
Senat RP przyjął bez poprawek ustawę

o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji
Pracy. Wnioskowała o to senacka Komisja
Rodziny i Polityki Społecznej, która dzień
wcześniej omawiała zmiany w ustawie. Biorąca udział w posiedzeniu Iwona Hickiewicz, zastępca głównego inspektora pracy, zwróciła uwagę na to, że „Ośrodek Szkolenia PIP jest szkołą, która działa od 60 lat,
jest uznaną jednostką szkoleniową w kraju. Od początku swej działalności ośrodek
był rentowny, nigdy nie korzystał z żadnych
dotacji (…). Zaznaczyła, że po zmianie organizacyjnej nie zmniejszy się zakres

działalności ośrodka, także tej zewnętrznej. Pieniądze, które z tego tytułu wypracuje, w całości zasilą budżet państwa.”
Senator Mieczysław Augustyn stwierdził, że ośrodek jako jednostka budżetowa
powinien nadal świadczyć usługi zewnętrzne w ramach upowszechniania wiedzy
o bezpieczeństwie w środowisku pracy. Zaproponował w związku z tym, stworzenie
odpowiedniego systemu motywacyjnego
dla kadry ośrodka, który pochodziłby
z wpływów właśnie z działalności na rzecz
innych niż PIP podmiotów.

Rozmowa z Iwoną Hickiewicz, zastępcą głównego inspektora pracy

UW raport, ukazujący jak problem nielegalnego zatrudnienia wygląda w innych
krajach. I tak, w Niemczech z szacunkowych danych wynika, że nielegalnie zatrudnieni cudzoziemcy stanowią 10-13
proc. wszyst kich osób pra cu ją cych
„na czar no” – w 2009 r. było ich blisko 970 tys. Wyspecjalizowane służby
kontrolne odnotowują w ostatnich latach
coraz większą liczbę pracodawców, którym udaje się udowodnić nielegalne zatrudnianie siły roboczej.

nych, ekonomicznych, socjalnych czy fiskalnych, które by skutecznie przeciwdziałały nielegalnemu zatrudnieniu.
W obradach uczestniczyli zastępcy
głównego inspektora pracy dr Marian Liwo i Anna Tomczyk oraz Jarosław Leśniewski, dyrektor Departamentu Legalności Zatrudnienia i Małgorzata Kwiatkowska, dyrektor Departamentu Współpracy z Parlamentem i Partnerami Społecznymi GIP.
D. Duczyński
I P 6/2010

Z czego wynikła potrzeba zmiany organizacyjnej Ośrodka Szkolenia PIP im. Prof. Jana Rosnera we Wrocławiu?
Zmiana ta podyktowana była wejściem w życie 1 stycznia br.
ustawy z 27 sierpnia 2009 r. dotyczącej przepisów wprowadzających ustawę o finansach publicznych. Przewiduje ona obowiązek likwidacji wszystkich państwowych zakładów budżetowych
do 31 grudnia br., co bezpośrednio przekłada się również
na funkcjonowanie wrocławskiego ośrodka szkolenia inspekcji pracy. Funkcjonuje on bowiem na zasadach określonych właśnie dla
państwowych zakładów budżetowych. Komisja do Spraw Kontroli Państwowej Sejmu, rozpatrując przekształcenie ośrodka w jednostkę Państwowej Inspekcji Pracy uznała, że będzie to najwłaściwsze z punktu widzenia zachowania ciągłości pracy tej placówki szkoleniowej, zwłaszcza w zakresie kształcenia i doskonalenia
kadr PIP. Wybór innej formy organizacyjno-prawnej negatywnie
wpłynąłby m.in. na możliwość realizacji obowiązków wynikających
z ustawy o PIP, związanych z udzielaniem pomocy w szkoleniach
organizowanych na rzecz i na wniosek organizacji związków zawodowych i społecznej inspekcji pracy.
Tak więc, zgodnie z nowym brzmieniem artykułu 3 ust. 1, od 1
stycznia 2011 roku jednostkami organizacyjnymi PIP będą: Główny Inspektorat Pracy, okręgowe inspektoraty pracy, Ośrodka Szko6/2010 IP

lenia Państwowej Inspekcji Pracy im. Prof. Jana Rosnera we Wrocławiu.
Czy ośrodek zachowa wszystkie dotychczasowe funkcje,
zarówno jeśli chodzi o szkolenie i doskonalenie inspektorów pracy, jak i działalność zewnętrzną, również wydawniczą, czy współpracę z zagranicą?
W tym względzie nic się nie zmieni. Na innych natomiast zasadach odbywać się będzie jego finansowanie, pochodzące
w całości z budżetu państwa. Do budżetu państwa będą też odprowadzane przychody ośrodka z tytułu jego działalności świadczonej innym podmiotom. Dzięki takiemu rozwiązaniu, zmiana
o której rozmawiamy, nie powinna mieć negatywnego wpływu
na uszczuplenie finansów publicznych.
Ustawa o zmianie ustawy o PIP wejdzie w życie 1 stycznia 2011 roku. Co to będzie oznaczało dla pracowników
ośrodka?
Ośrodek Szkolenia PIP, działający na podstawie przepisów wprowadzonych ustawą, jako następca prawny, przejmie wszystkie prawa i obowiązki dotychczasowego ośrodka. Odnosi się to także
do pracowników. Z dniem wejścia w życie ustawy, pracownicy
ośrodka staną się pracownikami inspekcji pracy.
Beata Pietruszka
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Posłowie zapoznali się z wynikami analiz PIP
Na posiedzeniu Komisji do Spraw Kontroli Państwowej 5 maja br. w siedzibie Sejmu główny
inspektor pracy Tadeusz Jan Zając przedstawił analizę wypadkowości w budownictwie w latach 2006-2009 oraz poinformował posłów o działaniach inspekcji pracy w tym sektorze gospodarki. Posłowie zapoznali się również ze stanem przestrzegania wymagań minimalnych
w odniesieniu do maszyn i urządzeń technicznych w świetle kontroli PIP.
Budownictwo, jako dziedzina gospodarki o bardzo dużym zagrożeniu wypadkami,
jest pod szczególnym nadzorem Państwowej Inspekcji Pracy. Świadczą o tym nasilone działania prewencyjne i kontrolne prowadzone przez inspektorów pracy. I właśnie w budownictwie inspekcja pracy postanowiła zainicjować całkiem nowy kierunek swoich działań, którego celem jest
przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom na rynku pracy poprzez analizę otoczenia zewnętrznego.
Utworzony w Głównym Inspektoracie
Pracy zespół analityków przygotował raport dotyczący rynku budownictwa, w tym
wypadków przy pracy oraz działań podejmowanych przez PIP w tej sekcji gospodarki.
– Prezentowany raport jest pierwszym, którego celem jest identyfikacja pozytywnych i negatywnych zjawisk występujących w obszarze i otoczeniu działania naszego urzędu – powiedział Tadeusz Jan
Zając. – Podstawowym celem tej i podobnych analiz będzie przygotowanie danych
umożliwiających dostosowywanie narzędzi
i instrumentów związanych z przestrzeganiem prawa pracy i bhp do zmiennych zjawisk występujących w gospodarce.
Jak wynika z opracowania, od 2006 r.
do czerwca 2009 r. w budownictwie przybyło 4420 podmiotów (o 17 proc.). Zatrudnienie w tym okresie zwiększyło się niemal o 100 tys. miejsc pracy, zaś inwestycje ogółem wzrosły prawie dwukrotnie.
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Porównując stan na 8 grudnia 2009 r.
z 2008 r., PIP przeprowadziła w budownictwie o 335 kontroli więcej, wydając przy
tym o 5698 mniej decyzji regulujących problematykę bhp. Zachowała wysoki, niemal 27 proc. udział środków wychowawczych w stosunku do mandatów.
Ponadto, z raportu wynika, że w 2009
r. po raz pierwszy liczba poszkodowanych
w budownictwie uległa zmniejszeniu
przy jednoczesnym wzroście zatrudnienia.
Mogłoby to wskazywać na skuteczność
działań inspektorów pracy w tym sektorze
gospodarki.
– Jesteśmy ostrożnymi optymistami
– stwierdził Tadeusz Jan Zając. – Zastanawiamy się, jaki rzeczywiście wpływ na tę

Potrzebę prowadzenia dalszych badań
w tym zakresie podkreślił również przewodniczący Komisji do Spraw Kontroli Państwowej Arkadiusz Czartoryski.
W innej części obrad zastępca głównego inspektora pracy dr Marian Liwo poinformował posłów o wynikach prowadzonych przez PIP w ostatnich trzech latach
kontroli spełniania przez maszyny i urządzenia minimalnych wymagań w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy. Podstawowe nieprawidłowości stwierdzane w czasie
kontroli dotyczyły: niedokonywania przez
pracodawców oceny użytkowanych maszyn
pod kątem spełnienia minimalnych wymagań, niewyposażania maszyn w bezpieczny układ sterujący ich pracą, nieprowadze-

sytuację mają działania prewencyjne, a jaki wpływ na to mają mechanizmy działające na rynku. Analizę problemu będziemy
kontynuować i pogłębiać.

nia dokumentacji potwierdzającej wstępną lub okresową ocenę stanu technicznego eksploatowanych maszyn, a także nieopracowywania stanowiskowej instrukcji
bezpiecznej obsługi maszyny, spełniającej
wymagania przepisu szczegółowego oraz
zrozumiałej dla operatora maszyny.
Dr Marian Liwo poinfor mował, że inspekcja pracy kontynuuje w bieżącym roku kontrole spełniania minimalnych wymagań bhp maszyn i urządzeń technicznych, koncentrując się na grupie maszyn
do obróbki plastycznej metali oraz prowadzi działania promocyjne w celu upowszechniania zagadnienia „minimalnych
wymagań” wśród jak najszerszej grupy
pracodawców.

Budowlani stawiają na bezpieczeństwo
Uchwa le niem Ra mowe go Pro gra mu
Związku Zawodowego „Budowlani” na lata 2010-2015 oraz przyjęciem m.in. stanowiska w sprawie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy zakończył się VII Kongres ZZ
„Budowlani”. Związkowcy obradowali 21
i 22 maja br. Wśród osób zaproszonych
na Kongres był główny inspektor pracy Tadeusz Jan Zając.
Otwierając obrady przewodniczący ZZ
„Budowlani” Zbigniew Janowski prognozował, że najbliższe pięć lat będzie niezwykle ważne dla budowlanych a być może kluczowe dla całego polskiego ruchu zawodowego. – Nie możemy sobie pozwolić na zlekceważenie światowych, europejskich i krajowych tendencji i trendów, które za rok czy
za kilka będą decydować o sytuacji polskiego rynku pracy w budownictwie (…). Jesteśmy organizacją ważną dla polskiego rynku
pracy, znaleźliśmy swoje miejsce w gospodarce rynkowej, chociaż uzyskanie takiej pozycji w czasie dwóch minionych dziesięcioleci kosztowało nas wiele wysiłku – mówił przewodniczący Janowski.
Minister Bożena Borys-Szopa, podsekretarz stanu w kancelarii Prezydenta RP,
dziękując za zaproszenie, powiedziała: – To
dla mnie wielki zaszczyt, ale i wielkie wyzwanie, bo staję przed Państwem bez listu pana prezydenta. Zastanawiałam się nad tym,
jaki byłby ten list, bo przecież Lech Kaczyński doskonale znał i rozumiał problemy z jakimi borykają się związki zawodowe i ludzie
pracy w nich zorganizowani – mówiła cytując fragmenty listów Lecha Kaczyńskiego,
które wystosowywał do związkowców przy różnych wcześniejszych okazjach.
Główny inspektor pracy Tadeusz J. Zając,
wyrażając uznanie dla codziennej, ciężkiej
pracy budowlańców, której efekty widać
wręcz na każdej ulicy, stwierdził, że coraz więcej firm budowlanych z powodzeniem konkuruje na polskim i zagranicznych rynkach spełniając międzynarodowe standardy także
pod względem bezpieczeństwa. Wyraził też
nadzieję, że odnotowany w roku ubiegłym

spadek liczby poszkodowanych w wypadkach
przy pracy we wszystkich sekcjach gospodarki to początek pozytywnej tendencji w obszarze bhp. – Wspieramy każdego, kto jest zainteresowany poprawą w zakresie stanu
ochrony pracy. Właścicielom małych firm
przekazujemy wiedzę w zakresie oceny ryzyka zawodowego. Roczny nakład naszych wydawnictw promujących bezpieczeństwo
i ochronę pracy, z którymi wielu spośród Państwa miało okazję się zapoznać, przekroczył
w roku ubiegłym już milion egzemplarzy. Z tego blisko pół miliona stanowiły publikacje dotyczące różnych aspektów bezpieczeństwa
pracy w branży budowlanej, skierowane
do inwestorów, kierowników budów, pracodawców, pracowników, także tych najmłodszych stażem, którzy zdobywają pierwsze szlify w zawodzie – podkreślił w swoim wystąpieniu szef inspekcji pracy.
W przyjętym na Kongresie Ramowym programie Związku Zawodowego „Budowlani”
na lata 2010-2015 wiele miejsca poświęcono
problemom pozyskania nowych członów,
wizerunku związku i dalszego jego rozwoju.
Stawiając na dialog określono podstawowe
cele i formy działania na najbliższe pięć lat.
W stanowisku w sprawie bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia w pracy zapisano:
Delegaci na VII Kongres Związku Zawodowego „Budowlani” uważają, że:
1. system bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy winien być oparty o ekonomiczne zachęty dla przedsiębiorstw inwestujących
w bhp;
2. istotne inwestycje w bezpieczeństwo
pracy (organizacja, wyposażenie i szkolenia

pracowników) powinny być premiowane
w systemie podatkowym;
3. warunki bezpieczeństwa pracy powinny być obligatoryjnie uwzględnione w warunkach organizacji zamówień publicznych i zapisane w ustawie Prawo zamówień publicznych;
4. zarówno zamawiający jak i generalny
wykonawca powinni w odpowiednim zakresie ponosić realną odpowiedzialność za stan
bezpieczeństwa pracy w trakcie realizacji zamówienia;
5. generalny wykonawca winien nadzorować wszelkie działania podwykonawców
w zakresie bhp i ponosić pełną odpowiedzialność w zakresie tego nadzoru;
6. należy ograniczyć liczbę poziomów podwykonawstwa. Niekończący się „łańcuch”
podwykonawców utrudnia lub uniemożliwia efektywny nadzór i jest jednym ze źródeł zagrożeń bezpieczeństwa pracy;
7. należy dokonać pilnej oceny instytucji
i osób szkolących pracowników w zakresie
bhp i jakości prowadzonych przez nie szkoleń podstawowych i okresowych. Jakość
tych szkoleń w wielu wypadkach jest bardzo
niska;
8. należy objąć obligatoryjnym szkoleniem
w zakresie bhp osoby samozatrudnione.
Niedopuszczalne jest dalsze utrzymywanie
samozatrudnionych poza jakimkolwiek szkoleniem z obszaru bezpieczeństwa pracy;
9. rząd powinien natychmiast podjąć nowe inicjatywy legislacyjne mające na celu
ograniczenie szarej strefy ekonomicznej
w Polsce. Szara strefa jest generatorem zagrożeń bezpieczeństwa pracy.

D. Duczyński

Gośćmi VII Kongresu Związku zawodowego „Budowlani” byli m.in. poseł Janusz Piechociński, zastępca przewodniczącego Komisji Infrastruktury, Andrzej Urban, zastępca głównego inspektora nadzoru budowlanego, Jan Guz, przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych
oraz Grzegorz Napieralski, przewodniczący SLD.
Jerzy Wlazło
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Przyjazny
główny inspektor pracy
Statuetką „Przyjazny Przedsiębiorczości” został uhonorowany główny inspektor
pracy Tadeusz Jan Zając w czasie gali
z okazji jubileuszu 20-lecia istnienia Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza.
Uroczystość odbyła się 20 maja br. w Pałacu Prymasowskim w Warszawie.
Statuetkę „Przyjazny Przedsiębiorczości” wręczał prezes Związku Pracodawców
Warszawy i Mazowsza Jacek Całus. Uzasadniając decyzję o przyznaniu wyróżnienia głównemu inspektorowi pracy, dyrektor Związku Anna Wolska mówiła między
innymi: – Działaniem zasługującym na nasze szczególne uznanie jest dążenie Pana
Ministra do zmiany wizerunku Państwowej
Inspekcji Pracy. Dostrzegamy i doceniamy,
że w coraz większym stopniu staje się ona
instytucją przy jazną przedsiębiorcom,
w mniejszym stopniu kojarzoną z organem
nadzoru i kontroli, w większym – z instytucją prewencyjną i edukacyjną. Nie zapominamy również, że to z Pana inicjatywy,
jeszcze jako dyrektora Wojewódzkiego
Urzędu Pracy, została podjęta idea utworzenia Mazowieckiego Obser watorium
Rynku Pracy – instytucji tak ważnej zarówno dla pracowników, jak i pracodawców
działających na Mazowszu.
Dziękując za te słowa Tadeusz J. Zając
powiedział, że zawsze miał szczęście
spotykać na swojej życiowej drodze mądrych ludzi, którzy radzili mu, aby niezależnie od sytuacji zawsze pozostał porządnym człowiekiem. A w liście gratulacyjnym, opublikowanym w okolicznościowym
wydawnictwie ZPWiM pt.: „W ZWIĄZKU
z nami” stwierdził: „Serdecznie gratuluję pięknego jubileuszu dwudziestolecia
działalności Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza. Przez ten czas jako ak-

tywny uczestnik ruchu pracodawców
w Polsce skutecznie integrowaliście Państwo środowisko mazowieckich przedsiębiorców, re pre zen tując ich in te re sy

przed władzami państwowymi i samorządowymi oraz wspierając w codziennej
działalności. (…) Pragnę zapewnić: dla każdego przedsiębiorcy z Warszawy i Mazowsza pragnącego skorzystać z naszej
pomocy – czy to w postaci prawnej,

technicznej, szkolenia, czy
chociażby w ocenie ryzyka
zawodowego – drzwi Okręgowego Inspektoratu Pracy
w Warszawie zawsze stoją
otworem.”
Wśród wyróżnionych nagrodą „Przyjazny Przedsiębiorczości”, obok szefa inspekcji pracy, znaleźli się
mar sza łek Ma zow sza
Adam Struzik, podsekretarz stanu ds. budow-

Młodzi mistrzowie bezpiecznej pracy
Wojciech Gnat, mechanik pojazdów samochodowych, reprezentujący białostocką
Izbę Rzemieślniczą zwyciężył indywidualnie
w X Ogólnopolskim Konkur sie Wiedzy
o przepisach Prawa Pracy oraz przepisach
i zasadach Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
dla Uczniów Zakładów Rzemieślniczych.
Główny inspektor pracy Tadeusz Jan Zając
wręczył laureatowi pierwszą nagrodę – ufundowany przez inspekcję pracy rower sportowy wraz kaskiem ochronnym. Drużynowo
triumfowali technolodzy robót wykończeniowych z Poznania.
Jubileuszowy konkurs odbył się 13 maja
br. tradycyjnie w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie. Do rozwiązywania testów z prawa pracy i zasad bhp stawiło się 48 zawodników wyłonionych podczas
lokalnych eliminacji z całego kraju. Komisja
konkursowa, w pracach której z ramienia GIP
uczestniczył m.in. wicedyrektor Departamentu Prewencji i Promocji Paweł Rozowski,
jeszcze tego samego dnia wyłoniła zwycięzców.
Drużynowo bezkonkurencyjni okazali się
Damian Barnaś i Łukasz Fornalczyk reprezentujący Izbę Rzemieślniczą z Poznania.
Drugie miejsce zajęły: sprzedawca Ewa
Gawlik i fryzjerka Magdalena Łapka
z Nowego Sącza. Trzecia lokata przypadła kucharzom małej gastronomii z Tarnowa Ewie
Michałek i Natalii Sikorskiej. W klasyfikacji indywidualnej zwycięzcą został Wojciech
Gnat, uczeń mechaniki pojazdowej w zakładzie w Drohiczynie, kształcący się pod okiem
mistrza Tadeusza Witkowskiego. – Bardzo się
cieszę – mówił w chwilę po odebraniu z rąk
głównego inspektora pracy swojego tro-

feum. – U nas jest dużo terenów do jazdy
na rowerze.
Pytany, czy testy były trudne odpowiedział:
– Już nawet nie pamiętam. Przeczytałem, zaznaczyłem odpowiedzi i wygrałem – stwierdził skromnie.
Laureat w tym roku kończy naukę. Chce
otworzyć własny serwis samochodów osobowych. Wprawdzie rodzina już ma warsztaty,
ale jak powiedział: – Swój to zawsze swój.

Zdobywcy trzeciego miejsca w kategorii drużynowej z pamiątkowym dyplomem wręczonym przez szefa inspekcji pracy oraz prezesa Związku
Rzemiosła Polskiego Jerzego Bartnika
Opiekunka Wojciecha Gnata, kierownik
biura cechu w Siemiatyczach Romualda
Stępkowska, nie bez dumy mówiła, że jej podopieczni uczestniczą we wszystkich konkursach organizowanych przez Związek Rze-

nictwa w ministerstwie infrastruktury
Olgierd Dziekoński, były wojewoda mazowiecki Leszek Mizieliński i wiceburmistrz Warszawy-Śródmieścia Marcin
Rzońca.
Jerzy Wlazło

Wojciech Gnat odbiera pierwszą nagrodę z rąk głównego inspektora
pracy Tadeusza J. Zająca
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mieślników Polskich. – Zajmowaliśmy trzecie i drugie miejsca. Wojtek Gnat startował
już w ubiegłym roku. Po etapie pisemnym był
pierwszy, ale widać na ustnym zjadła go trochę trema, bo ostatecznie zajął piąte miejsce
– przypomina, dodając jakie cechy powinien
mieć człowiek, aby sięgać po najwyższe
laury: – Przede wszystkim pracowitość i wytrwałość, żeby wciąż chciało mu się poszerzać wiedzę.

Drugie i trzecie miejsce w konkurencji indywidualnej zajęli odpowiednio: piekarz z Lublina Arkadiusz Gil i fryzjerka z Opola
Ewelina Gąsior. Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe (m. in. plecaki turystyczne, aparaty cyfrowe), a wszyscy uczestnicy – pamiątkowe dyplomy i albumy tematycznie.
– Mam nadzieję, że ta wasza przygoda
z bhp nie skończy się po tym konkursie – mówił główny inspektor pracy Tadeusz J. Zając
gratulując laureatom zwycięstwa. – Proszę
was, żebyście o tych ideach mówili w swoim
środowisku, także w środowisku osób od siebie starszych. Bo wielu ludziom wciąż jeszcze bezpieczeństwo pracy trochę źle się kojarzy. Postrzegają je jako zbiór obostrzeń
przeszkadzających w pracy. A ich celem jest
przecież ochrona człowieka w środowisku
pracy, często przed ryzykownym zachowaniem, przed nonszalancją, które mogą doprowadzić do tragedii.
Prezes Związku Rzemiosła Polskiego Jerzy Bartnik, dziękując za głównemu inspektorowi pracy przybycie i ufundowanie nagród,
wyraził nadzieję, że od tej jubileuszowej edycji Konkurs nabierze rumieńców.

Jerzy Wlazło
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Komisja sejmowa
o kontrolach czasu pracy kierowców
Komisja do Spraw Kontroli Państwowej na posiedzeniu 19 maja br. w gmachu Sejmu rozpatrzyła informację głównego inspektora pracy dotyczącą realizacji przez Państwową
Inspekcję Pracy „Krajowej strategii kontroli przepisów w zakresie czasu jazdy i czasu postoju, obowiązkowych przerw
i czasu odpoczynku kierowców na lata 2009-2010”. Strategia
jest wypełnieniem prawa unijnego i ma na celu poprawę warunków socjalnych kierowców oraz bezpieczeństwa w ruchu
drogowym.
Jak zaakcentował dr Marian Liwo, zastępca głównego inspektora pracy, włączenie PIP
do realizacji strategii postawiło przed inspekcją niezwykle trudne zadania kontrolno-nadzorcze. Wymagały one specjalistycznego przygotowania kadry, wprowadzenia nowych procedur postępowania dotyczących nakładania kar drogą decyzji administracyjnych,
a także zakupu urządzeń rejestrujących
i analizujących dane zbierane podczas kontroli. Dodatkowymi utrudnieniami były: złożoność ustawy o czasie pracy kierowców, wielość organów kontrolnych realizujących strategię oraz nałożenie na inspekcję pracy limitów kontrolnych.
Omawiając dotychczasowe wyniki działań
PIP, Halina Tulwin, dyrektor Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu
Pracy podkreśliła, że kontrole prowadzone
w ramach krajowej strategii są zdecydowanie bardziej czasochłonne i wymagające
więcej uwagi niż tradycyjne. Wynika to z dużej liczby dni pracy kierowców podlegających
kontroli oraz konieczności weryfikacji zapisów na każdej wykresówce przed dokonaniem
analizy przez program. Protokoły z kontroli są wielostronnicowe – mają po 100 i więcej stron. Wielostronnicowe są też decyzje
nakładające kary pieniężne za naruszenia
przepisów.
W roku ubiegłym inspektorzy pracy skontrolowali 364 pracodawców z firm transportowych, zatrudniających ponad 35 tys. pracowników; w I kwartale br. – 103 pracodawców, zatrudniających ponad 5,5 tys. osób. Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości dotyczyły nierzetelnego prowadzenia ewidencji
czasu pracy, nieokreślenia systemów czasu
pracy dla kierowców oraz długości okresów
rozliczeniowych, a także zatrudniania kierowców w tzw. szóstym dniu tygodnia. Ujawniono liczne przypadki skrócenia dopuszczalnego minimalnego czasu dziennego odpoczynku u kierowcy oraz prowadzenia pojazdu
przez okres dłuższy niż 4,5 godz. bez wymaganej przerwy.
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Tylko w I kwartale br. inspektorzy PIP wydali 54 decyzje nakładające karę pieniężną
za 1268 naruszeń prawa na łączną kwotę 374 550 zł.
Zdaniem PIP, jednym z głównych wniosków nasuwających się podczas kontroli
jest konieczność zmian ustawowych. Przepisy ustawy o czasie pracy nie są bowiem spójne z uregulowaniami unijnymi, które dają
większą swobodę w organizowaniu pracy kierowców. Jak zauważył przewodniczący Komisji do Spraw Kontroli Państwowej poseł
Adam Czartoryski, nasza ustawa jest zbyt
restrykcyjna, a liczne jej nowelizacje stwarzają pracodawcom duże trudności w interpretacji przepisów. Dyrektor Halina Tulwin
przypomniała, iż problem ten inspekcja pra-

cy poruszyła blisko pół roku temu w swoich
wnioskach de lege ferenda (dotyczących
niezbędnych zmian w ustawodawstwie).
Z posiadanych przez PIP informacji wynika,
że minister infrastruktury pozytywnie się
do nich odniósł.
W dyskusji posłowie zwracali uwagę na restrykcyjność sankcji stosowanych wobec kontrolowanych przedsiębiorców transportowych,
co stanowi dla nich za duże obciążenie i nierzadko prowadzi do upadku firm.
– Kierowca łamie przepis o czasie pracy,
przedsiębiorca jest za to karany, firma plaj-

tuje. Zalecam rozwagę przy nakładaniu kar
– stwierdziła poseł Jadwiga Wiśniewska.
– Czy kara zawsze jest adekwatna w stosunku do wykroczenia? – pytał poseł Jan Religa. – Sposób nakładania kar musi być zróżnicowany i proporcjonalny do wielkości popełnionego wykroczenia.
– Kierowca stoi na granicy 60 godzin i co?
Potem musi odpocząć, bo to był czas pracy.
Jak przewoźnik ma zarabiać pieniądze? Kierowca nie patrzy więc na ustawowy wymóg
odpoczynku, łamie przepis i w konsekwencji karę ponosi pracodawca. Mamy złe przepisy dotyczące transportu drogowego – argumentował poseł Krzysztof Borkowski.
– Zadanie które realizuje inspekcja, jest
bardzo pracochłonne. To kolejne obciążenie
dla PIP. Dlaczego inspekcja pracy, podporządkowana Sejmowi, realizuje strategię rządową? Przecież zadanie to może w 100 proc.
realizować inspekcja transportu drogowego
– mówił z kolei zastępca przewodniczącego
Komisji do Spraw Kontroli Państwowej poseł Janusz Krasoń.
Ustosunkowując się do głosów w dyskusji główny inspektor pracy Tadeusz Jan Zając powiedział m. in.:
– Nie ma z naszej strony żadnych wytycznych, by w sposób fiskalny podchodzić do tego typu kontroli. Załącznikiem do ustawy jest
taryfikator kar. To ewenement, że inspektor
Państwowej Inspekcji Pracy jest sztywno zobowiązany do stosowania się do taryfikatora. Każdemu naruszeniu prawa przypisana
jest konkretna wysokość kary – nie ma tu możliwości manewru.

Posłowie postanowili przygotować opinię
dla ministra infrastruktury, wskazującą
na konieczność zmian w polskich przepisach
dot. czasu pracy kierowców. Głos parlamentu byłby jednocześnie wsparciem dla sugestii PIP zawartych we wnioskach de lege
ferenda.
W posiedzeniu uczestniczyła Małgorzata Kwiatkowska, dyrektor Departamentu
Współpracy z Parlamentem i Partnerami Społecznymi GIP.

Etyka w środowisku pracy
„Etyka i dialog we współczesnym miejscu pracy na tle czynów
i idei św. Maksymiliana Kolbe” – to hasło konferencji, którą
29 kwietnia br. w Zamościu zorganizowało Zamojskie Partnerstwo na rzecz Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy i Zdrowego
Stylu Życia. Współorganizatorem był Okręgowy Inspektorat
Pracy w Lublinie. W spotkaniu wziął udział dr Marian Liwo, zastępca głównego inspektora pracy.
Ochrona zdrowia i życia człowieka
w miejscu pracy wiąże się nie tylko ze znajomością i przestrzeganiem odpowiednich przepisów i procedur technicznych
oraz organizacyjnych. Coraz częściej postrzegana jest jako fundamentalna wartość
sama w sobie, sięgająca swymi korzeniami również do dorobku chrześcijaństwa.
Szerzej na ten temat mówił w kontekście
czynów i idei św. Maksymiliana Kolbe ks.
prof. Leon Dyczewski, kurator Katedry
Kultury Medialnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Przedstawiając licznie
zgromadzonym na konferencji przedstawicielom pracodawców, pracowników, służb
bhp i działaczom związków zawodowych postać polskiego duchownego, zaprezentował jego wyjątkowy dorobek w wielu dziedzinach. Był on bowiem pracodawcą i nowoczesnym organizatorem pracy zespołowej na wielką skalę, pomysłodawcą i organizatorem aktywnego wypoczynku a także
działalności charytatywnej.
Św. Maksymilian Kolbe twierdził, że zewnętrzna działalność człowieka jest uzewnętrznieniem tego, co dzieje się w życiu
wewnętrznym. W pracy podkreślał jej
osobowy charakter. Traktował ją jako
czynnik rozwoju. Mawiał, że praca ma rozwijać osobę ją wykonującą. Pracę uważał
za nieodzowny element życia. Dzielił ją
na trzy rodzaje: fizyczną, umysłową i du-

Św. Maksymilian Kolbe (1894-1941) Założył stowarzyszenie Rycerstwa
Niepokalanej, najpierw w środowisku zakonnym, później wśród osób
świeckich (w 1939 roku liczyło 750 tys. osób). Wydawał miesięcznik „Rycerz Niepokalanej”, który miał pełnić rolę pisma katechetycznego dla masowego czytelnika (nakład 700 tys.). Założył pod Warszawą klasztor, który
wkrótce stał się znaczącym katolickim ośrodkiem prasowym i tam, oprócz
kilku wielonakładowych miesięczników, także powołał dziennik katolicki
„Mały Dziennik”. W 1930 r. wyjechał do Japonii, gdzie wydawał japoński
odpowiednik „Rycerza Niepokalanej”, a wkrótce założył też „Niepokalanów
Japoński”. Podobne ośrodki zorganizował w Chinach i Indiach. Po powrocie do Polski kierował największym klasztorem katolickim na świecie w Niepokalanowie. W chwili wybuchu II wojny światowej było tam 700
zakonników i kandydatów. Jego działalność opierała się na pracy zakonników. Był wzorcem dbałości o pracowników.

D. Duczyński
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chową, którą cenił najwyżej, bo jej przypisywał najwyższą wartość. Mówił o ośmiogodzinnym dniu pracy. Przydzielał zadania
w pracy według kompetencji. Podkreślał
troskę o narzędzia pracy. Dbał i zabiegał
o współpracowników. Uważał, że o potencjale ludzkim można mówić jedynie wtedy, gdy ludzie mają do siebie wzajemnie
zaufanie. Bardzo zwracał uwagę na relacje
między ludźmi i właściwy odpoczynek,
a więc stan zdrowia pracujących w klasztorze. Twierdził, że nie ma rozwoju bez innowacyjności i inicjatywy, które jednak muszą służyć wyższemu celowi. Młodych zachęcał do studiowania i podnoszenia kwalifikacji.
O etyce i dialogu jako metodzie optymalizacji relacji międzyludzkich w miejscu pracy mówił do uczestników zamojskiej konferencji dr Marian Liwo, zastępca głównego inspektora pracy. Podkreślił, że fundamentem każdego demokratycznego
państwa prawnego jest prawo moralne.
Normy etyczne wiążą pracowników, niezależnie od tego, czy są ujęte w prawie stanowionym. Ich naruszenie zawsze pociąga za sobą odpowiedzialność moralną.
Zastępca szefa inspekcji pracy przedstawił m.in. zasady wynikające z kodeksu pracy, które mieszczą się w normach etycznych czy moralnych, takie jak np. równe
traktowanie w zatrudnieniu, poszanowanie
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godności i dóbr osobistych lub stosowanie
obiektywnych i sprawiedliwych ocen pracowników. Zwrócił uwagę, że naruszanie
przepisów o wypłacaniu wynagrodzenia
za pracę, czasie pracy czy zapewnieniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, stanowi nie tylko łamanie przepisów
prawa pracy, ale również norm etycznych i moralnych. Sąd Najwyższy, wypowiadając się np. w kwestii niewypłacania wynagrodzenia za pracę podkreślił, że zawsze
stanowi ono ciężkie naruszenie obowiązków pracodawcy wobec pracownika i ma
to miejsce nawet wtedy, gdy pracodawca
podjął działania zmierzające do wypłaty wynagrodzenia, ale nie zrealizował ich z po-

wodów od siebie niezależnych, gdyż kontrahent nie zapłacił mu za usługę.
Wśród przepisów prawa pracy, które
mieszczą się w kategorii etyki i moralności dr Marian Liwo wymienił m.in. regulacje dotyczące zakazu dyskryminacji,
mobbingu. Wspomniał też, że dużo kontrowersji budzą kwestie szkoleń pracowników,
które często prowadzone są najtańszym
kosztem, w najkrótszym czasie, po to tylko, żeby zrealizować wymóg wynikający
z przepisów. Są to działania pozorne, niemoralne i sprzeczne z etyką, tak jak niektóre zapisy dotyczące zakresu obowiązków pracowników. Wcale nierzadko wynika z nich, że pracownik ma obowiązek wykonania wszelkich czynności, jakie mu poleci pracodawca, podczas gdy powinny one
odpowiadać treści zawartej umowy o pracę i być z nią zgodne.
Spotkanie zakończyła dyskusja uczestników m. in. na temat trudnych zagadnień
związanych z problemem mobbingu i dyskryminacji.
Beata Pietruszka
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O dzieciach poszkodowanych w wypadkach na wsi

Po wypadku

Adrianku, obudź się!
Sala intensywnej opieki medycznej Kliniki Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
W niej, cztery dziecięce łóżka różnej wielkości. Wszystkie są
zajęte. Na jednym z nich, tuż przy oknie, leży Adrianek. Ma
9 lat. Wygląda jednak na dużo mniej. W tym roku poszedłby
do pierwszej komunii świętej. Niestety, nie jest to możliwe.
Od przeszło dwóch lat dziecko pozostaje w śpiączce pourazowej w wyniku wypadku, któremu uległo w gospodarstwie rolnym. Rodzice nie dopilnowali malucha. Teraz w każdą
niedzielę są u syna. Matka wciąż do niego mówi. Opowiada,
co dzieje się w domu, że obsiali już pole i posadzili ziemniaki… Wierzy, że dziecko wszystko słyszy i rozumie. Marzy, żeby odezwało się do niej. Uparcie więc powtarza szeptem,
a niekiedy krzycząc: Adrianku, obudź się!
– Tutaj wszystkie dzieci są pod szczególną opieką. Trójka z nich wymaga stałej
pielęgnacji medycznej, wielogodzinnej rehabilitacji – wyjaśnia prof. Jerzy Osemlak, wieloletni szef Katedry i Kliniki Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Te dzieci
podłączone są do specjalistycznej aparatury, karmione są pozaustrojowo. Długotrwałe pozostawanie w śpiączce powoduje nie tylko zmiany neurologiczne, ale trwałe przykurcze. Gdyby nie troska białego
personelu szpitala miałyby rozległe i bardzo bolesne odleżyny. To nie zdarza się
na tym oddziale. Na dowód, profesor pokazuje małych pacjentów, głaszcze po główkach. Są, a może tylko sprawiają wrażenie
zadowolonych. Grymas uśmiechu zdaje się
to potwierdzać. – Niestety nie wiemy, co
czują te dzieci, jakie bodźce odbierają – tłumaczy profesor.

wód jest bardzo prozaiczny. Wciąż nie ma
na ten cel funduszy, które pozwoliłyby odciążyć wszystkie szpitale w Polsce, gdzie
całymi miesiącami, a bywa że i latami znajdują się dzieci po ciężkich urazach. Byłaby to dla nich szansa powrotu do zdrowia,
a w wielu przypadkach osiągnięcia takiej
sprawności, która pozwoliłaby na pewną
samodzielność.

Profesor Osemlak unika dziennikarzy.
Wielu z nich – jak mówi – szuka w tych dziecięcych tragediach jedynie sensacji. Bez najmniejszego problemu zgodził się jednak
na wywiad do „Inspektora Pracy”. Dwa lata wcześniej, również dla Czytelników miesięcznika, opowiadał o swoich małych pacjentach, którym uratował życie, przywrócił zdrowie. Wielu, wśród nich, to ofiary wypadków w rolnictwie. Liczba 100 – 150 poszkodowanych dzieci rocznie obecnie
zmniejszyła się nieco, szczególnie jeśli
idzie o te najcięższe urazy. Wciąż jednak
na oddział trafiają dzieci z połamanymi kończynami, urazami spowodowanymi przez różne gospodarskie urządzenia, zwierzęta.
– Dzisiejszej nocy przywieziono chłopca,
który rąbiąc w obejściu drewno, obciął sobie siekierą palec. Udało się go przyszyć,
ale nie ma pewności, czy ręka będzie
w pełni sprawna – mówi profesor.

Od kilku lat profesor propaguje pomysł
utworzenia Ośrodka Leczenia, Rehabilitacji i Wybudzeń Dzieci po Urazach w Poniatowej. Tam właśnie mogłyby być leczone
i rehabilitowane, a także wybudzane poszkodowane dzieci. Także te, które uległy
wypadkom na wsi. Mogłyby, ale jeszcze nie
teraz – wyjaśnia profesor. Choć wszyscy,
do których zwracał się w tej sprawie entuzjastycznie przyklaskują inicjatywie, to
do dziś nie doczekała się ona realizacji. PoI P 6/2010

Drugie życie
Zmieniły się maszyny rolnicze na nowocześniejsze, ale też świadomość rolników. Nastąpiła również zmiana pokoleniowa. Młodzi rolnicy są na ogół ludźmi wykształconymi, rozumiejącymi potrzebę
bezpiecznych zachowań w gospodarstwie
i o to dbający, szczególnie jeśli chodzi
o dzieci. Potrafią też pozyskiwać pieniądze,

Złe przepisy
W wyjaśnianiu przyczyn tych tragicznych zdarzeń uczestniczą specjaliści z inspekcji, którzy na co dzień prewencyjnie
wizytują gospodarstwa rolne. Szkolą rolników, spotykają się z dziećmi w szkołach.
Służą fachową radą i rozdają wydawnictwa.
To od nich profesor usłyszał o chłopczyku,
którego ciągnikiem przejechał dziadek. Cofając na podwórku, nie widział dziecka. Także o śmiertelnie przygniecionej, pięcioletniej dziewczynce. Wdrapała się na pozostawiony przez ojca na nierównym placu podwórza zbiornik opryskiwacza, ważący kilkaset kilogramów. Wypadki na wsi
z udziałem dzieci nie figurują w statystykach – ubolewał szef kliniki. Zmienione kilka lat temu przepisy wyłączyły je z grona
osób uprawnionych do odszkodowania
powypadkowego związanego z pracą lub
pomocą na wsi. Brak tej wiedzy uniemożliwia analizę wypadków, a co za tym idzie
utrudnia podejmowanie odpowiednich
działań profilaktycznych.

Maluch żyje

kopkach. Kilkuletnie zaledwie dzieci kierują maszynami rolniczymi, ciągnikami. Rodzice, dziadkowie są z tego bardzo dumni.
Tłumaczą, że w czasie żniw brakuje rąk
do pracy, a zboże trzeba szybko sprzątnąć.
– Zmieniają zdanie dopiero, gdy dojdzie
do wypadku – tłumaczy profesor Osemlak.
Sięga do dokumentacji lekarskiej, do której dołączone są zdjęcia poszkodowanych.
Te najstarsze fotografie, jeszcze czarno-białe, przedstawiają zniekształcone ciała małych pacjentów. Dziewczynka z obciętymi
przez kosiarkę nóżkami, dziś jest już dorosłą kobietą poruszającą się na protezach.
– Tak, dwadzieścia i więcej lat temu, wyglądały typowe urazy wiejskich dzieci. Obecnie występują rzadko – mówi profesor.
Zwiększyła się natomiast znacząco liczba wypadków komunikacyjnych. Wiejskie
dzieci często korzystają z rowerów, co
na drogach publicznych stwarza zagrożenie. W ostatnim czasie powtarzały się bardzo groźne wypadki na quadach, które często stanowią dodatkową atrakcję w gospodarstwach agroturystycznych. W dalszym
ciągu zagrożeniem dla dzieci, także tych

Szansa
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Liczba wypadków na wsi zdecydowanie
zwiększa się w okresach intensywniejszych prac polowych. Starsze dzieci pomagają rodzicom. Młodsze, często pozostają
bez opieki. To są zasadnicze problemy.
Na wsi wciąż jeszcze istnieje przekonanie,
że dziecko od najmłodszych lat powinno
uczyć się pracy w gospodarstwie. Zdarza się
zatem, że wykonują najróżniejsze czynności, na wet te bardzo nie bez piecz ne.
Przy siewnikach, sadzarkach ziemniaczanych, opryskiwaniu upraw czy żniwach, wy-

korzystających z odpoczynku na wsi jest
jazda konna. Upadki z kończą się poważnymi urazami, okaleczeniami.
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dotacje unijne i właściwie je inwestować.
Są otwarci na wiedzę i bezpieczne rozwiązania techniczne.
Profesor przyznaje, że nieoceniony
wkład w bezpieczeństwo pracy na wsi mają również inspektorzy pracy. Spotyka ich
na rozmaitych lokalnych uroczystościach
i festynach, także w swojej rodzinnej wsi
– Trzydniku. Mimo że od bardzo wielu lat
tam nie mieszka, to chętnie korzysta
z zaproszeń sołtysów, gospodyń wiejskich, ale także rodziców dzieci, które operował, leczył i często dawał… drugie życie.
Opowiada wówczas o maluchach z urazami spowodowanymi przez maszyny rolnicze, poparzonych przez parniki ziemniaczane, pogryzionych przez zwierzęta gospodarskie. O tym na przykład, jak kilkuletnia dziewczynka spadła z drzewa wprost
na roztrząsacz gnoju, który stał na podwórzu. Doszło do przebicia klatki piersiowej
i urazu serca. – Przez kilka godzin razem
z kardiochirurgami ratowaliśmy to dziecko, ale niestety zmarło – wspomina szef
Katedry i Kliniki Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej.

Kolejne zdjęcia, po które sięga profesor w trakcie rozmowy z przedstawicielami inspekcji pracy dotyczą kilkuletniego
chłopca. – To dziecko szczególnie zapadło
mi w pamięci – mówi, pokazując fotografię malca, który już nigdy nie będzie
mógł biegać. Ma amputowaną nóżkę. Wózek służący do wywożenia odchodów
z obory przejechał po kończynie dziecka,
które było w oborze. Doszło do zmiażdżenia kończyny i rozległej infekcji beztlenowcowej. Powstała zgorzel. Istniało zagrożenie życia. Dzięki wysiłkom wielu doskonałych specjalistów, chłopiec żyje.
Rozlegający się w gabinecie prof. Osemlaka dźwięk telefonu przerywa naszą rozmowę. Do kliniki przywieziono właśnie
chłopca, któremu sadzarka ziemniaczana
uszkodziła kciuk. Wychodzimy więc na oddział. W holu spotykamy matkę dziecka.
Chaotycznie opowiada o zdarzeniu. Ze łzami w oczach dopytuje profesora, czy uda
się uratować palec dziecka, bo to przecież
prawa ręka…
Pospiesznie żegnamy się z szefem kliniki. Przechodząc koło sali intensywnej opieki medycznej spoglądamy jeszcze w stronę
łóżka znajdującego się w pobliżu okna.
W niemal tej samej pozycji, z lekko uchylonymi powiekami Adrian śpi dalej…
Beata Pietruszka
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Bezpieczna piekarnia pilnie poszukiwana
Rusza tegoroczna edycja
konkursu „Bezpieczna piekarnia”. Zgłośmy do konkursu i wyróżnijmy najlepsze
zakłady. Czy znasz piekarnię, która zasługuje na nagrodę Głównego Inspektora
Pracy?
Celem konkursu jest uświadamianie
zagrożeń związanych z pracą w piekarni w zakresie warunków pracy,
a także ochrony środowiska. Do konkursu może przystąpić każda piekarnia, niezależnie od wielkości, czy
ilości zatrudnionych osób. Zachęćmy więc do udziału w konkursie nawet małe zakłady! Uczestnicy
konkursu będą rywalizować o Puchar Głównego Inspektora Pracy. Ta
prestiżowa nagroda będzie przyznana piekarni, która w ogólnej ocenie
przestrzegania zasad bhp, przygotowania pracowników i ochrony środowiska wypadnie najlepiej. Uroczyste
wręczenie nagrody głównej, jak i wyróżnień odbędzie się podczas targów w Jaworze.
Regulamin konkursu na www.pip.gov.pl
Termin zgłaszania kandydatów mija w lipcu! Nie zwlekajmy!

Zdjęcia zostały wykonane w piekarni Andrzeja Knery
w Zduńskiej Woli – laureata konkursu.

EURONEWSY
Do góry i w dół

Przegląd informacji zamieszczanych na stronach internetowych i w biuletynach informacyjnych urzędów inspekcji
pracy Unii Europejskiej oraz organizacji międzynarodowych zajmujących się szeroko rozumianą problematyką
zdrowia zawodowego i ochrony pracy.

NIEMCY

W ciągu swojego życia pracownik biurowy spędza średnio
80 tysięcy godzin w pozycji siedzącej. Konsekwencje związanego z tym braku ruchu są dobrze znane: 80% osób pracujących codziennie przy komputerze ma chroniczne problemy zdrowotne.
Dwie trzecie z nich cierpi z powodu napięcia i bólu ramion oraz
szyi, ponad połowa ma problemy z kręgosłupem, a 45% cierpi
na problemy ze wzrokiem i ból głowy.
Broszura informacyjna opracowana przez Niemiecki Federalny Instytut Bezpieczeństwa i Zdrowia Zawodowego (BAUA) zawiera porady mówiące o tym, w jaki sposób zmieniając ułożenie
ciała można pozytywnie wpływać na kondycję fizyczną. Publikacja daje również wskazówki dotyczące aranżacji biura i dynamicznej organizacji pracy oraz doboru mebli, które sprzyjają ruchowi podczas pracy. Broszurę można pobrać ze strony BAUA:
http://www.baua.de/cae/servlet/contentblob/717578/publicationFile/48508/A65.pdf

ściej pracują w niepełnym wymiarze czasu pracy. Różnice płacowe najwyraźniej widać w sektorze prywatnym. Stawka godzinowa kobiet jest tu o 26% niższa, niż w przypadku mężczyzn. W grupie pracowników fizycznych różnica ta wynosi 18%. W skali roku, różnice płacowe w sektorze prywatnym wynoszą 37%, zarówno w przypadku pracowników biurowych, jak i fizycznych.

Własna działalność
Według najnowszej ankiety przeprowadzonej w Belgii wśród
młodych pracowników (461 osób między 23 a 28 rokiem życia)
przez Instytut InSites Consulting co drugi respondent, posiadający dyplom wyższej uczelni i doświadczenie zawodowe od 1 roku do 5 lat, planuje podjąć działalność jako niezależny przedsiębiorca. W odróżnieniu od swoich poprzedników, młode pokolenie jest bardziej elastyczne w kwestii zatrudnienia. Dwie trzecie
ankietowanych (68%) jest gotowych świadczyć pracę w wymiarze większym, niż ustawowy. Młodzi czują się mniej niż kiedyś
związani z jednym pracodawcą.

Przeciw mobbingowi

Wczesna diagnostyka FRANCJA

„Zapobieganie mobbingowi i przemocy w miejscu pracy” to
tytuł publikacji wdrażającej Europejską umowę partnerów społecznych. W roku 2007 europejskie organizacje pracodawców i pracowników uznały, że istnieje konieczność podjęcia działań, a nowa publikacja, przygotowana przez organizacje brytyjskie reprezentowane w Dialogu Społecznym UE, ma na celu praktyczną implementację umowy ramowej partnerów społecznych zawartą
na szczeblu unijnym. Adresatami są zarówno pracodawcy jak i pracownicy.
Tolerancja, różnorodność, godność osobista i szacunek do innych to wzorce zapewniające sukces firmy, a więc w interesie pracodawców leży identyfikacja i prewencja zagrożeń związanych z występowaniem zjawiska mobbingu i przemocy w miejscu pracy. Ale
pracodawcy mają również obowiązek prawny ochrony zdrowia i życia swoich pracowników, a więc niepodjęcie odpowiednich działań prewencyjnych może mieć negatywny wpływ na jakość funkcjonowania firmy i być niezgodne z prawem.
Publikacja jest dostępna w formacie PDF, w języku angielskim
pod adresem: http://www.workplaceharassment.org.uk/wp-content/uploads/2009/11/HRE_100_Guidance_report.pdf

Badacze z Państwowego Instytutu Badań Naukowych (INRS)
oraz Instytutu Nadzoru Sanitarnego (InVs) dostosowali do potrzeb francuskich europejski protokół klinicznego badania zaburzeń mięśniowo-szkieletowych SALTSA. Umożliwia on zdiagnozowanie 12 typów zaburzeń mięśniowo-szkieletowych, jak również ich objawów we wczesnej fazie rozwoju. Może być on stosowany zarówno podczas konsultacji lekarskich jak i w warsztacie lub przedsiębiorstwie w celu nadzorowania i oceny środków
prewencji. Chcąc ułatwić praktyczne wykorzystanie protokołu
SALTSA, francuscy badacze przygotowali serię filmów wideo pokazujących w szczegółach jak zgodnie z protokołem diagnozować
zaburzenia. Zarówno sam protokół SALTSA jak i przykładowy film
wideo zostały udostępnione przez INRS pod adresem:
http://www.inrs.fr/inrs-pub/inrs01.nsf/IntranetObject-accesParReference/INRS-FR/$FILE/fset.html

Nierówno wynagradzani BELGIA
Instytut ds. równości kobiet i mężczyzn opublikował czwarty
już, roczny raport na temat różnic płacowych w Belgii. Dane przedstawione tam oparto na ankiecie dotyczącej struktury i podziału wynagrodzeń z 2007 roku, uzupełnionej danymi z belgijskiego Urzędu ds. ubezpieczeń społecznych (ONSS).
Stawka godzinowa pracownic jest średnio o 11% niższa, niż
w przypadku mężczyzn zatrudnionych na podobnych stanowiskach.
W skali roku ta różnica wzrasta do 24%, ponieważ kobiety czę-
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W budownictwie

HISZPANIA

Według danych, zebranych przez Państwową Federację ds. Budownictwa i Przemysłu Drzewnego, w ciągu pierwszych trzech
miesięcy bieżącego roku w hiszpańskim sektorze budownictwa
w wypadkach przy pracy śmierć poniosło 41 osób. Ciężko rannych zostało 49 pracowników. Zanotowano więc o cztery wypadki śmiertelne więcej niż miało to miejsce w pierwszym kwartale roku ubiegłego. Pomimo spadku liczby pracowników zatrudnionych w budownictwie, liczba wypadków śmiertelnych wyraźnie wzrasta. Świadczy to też o coraz częstszym braku środków
prewencji ryzyka zawodowego na budowach. Najczęstszą przyczyną wypadków w hiszpańskim sektorze budowlanym są upadki z wysokości (39%) i przygniecenia (26%). Przeważnie ich ofiarami padają osoby w wieku 40-50 lat (26%) oraz 20-30 lat (18%).
I P 6/2010

Bhp w rolnictwie

IRLANDIA

Irlandzka inspekcja pracy zapowiedziała intensywne kampanie w gospodarstwach rolnych. Inspektorzy odwiedzą 300 gospodarstw z zamiarem sprawdzenia, czy rolnicy dysponują właściwymi środkami służącymi minimalizacji zagrożeń wypadkowych. Najczęściej wypadki śmiertelne i poważne urazy w gospodarstwach
rolnych, to konsekwencja pracy z ciągnikami i maszynami. Inspektorzy zwrócą uwagę, czy są one właściwie utrzymane i czy mają osłony wałków odbioru mocy. Newralgiczne miejsca w gospodarstwach to niezabezpieczone zbiorniki na gnojówkę, nieogrodzone miejsca zabawy dzieci i zagrody dla zwierząt. Inspektorzy
zapytają rolników m.in. o to, czy we właściwy sposób przeprowadzona została ocena ryzyka i podjęto właściwe działania je minimalizujące. Kodeks bezpiecznych praktyk w rolnictwie i narzędzie oceny ryzyka online (www.farmsafely.com) to bezpłatne pomoce służące znacznemu zmniejszeniu zagrożenia śmiercią lub
poważnym urazem w gospodarstwie rolnym. W roku 2010, w sektorze rolniczym odnotowanych zostało dziewięć wypadków
śmiertelnych.

Grzywna

WIELKA BRYTANIA

Brytyjska inspekcja pracy (HSE) podała, że „APlant”, firma
wynajmująca obiekty do celów przemysłowych z siedzibą w Warrington, została ukarana 200 tysiącami funtów grzywny po wypadku śmiertelnym, do którego doszło w wyniku zaniedbywania
procedur bhp i zakładowych wytycznych w sprawie zasad bhp podczas prac na wysokości. Ponadto, sąd obciążył firmę „APlant” kosztami sprawy na sumę ponad 15 tys. funtów. Firma wynajmowała przenośne „kontenery” używane na placach budowy w celach
mieszkalnych, sanitarnych i magazynowych. Przygotowaniem kontenerów zajmował się m.in. 55-letni pracownik, zatrudniony we
wspomnianej firmie krócej niż 3 miesiące. W dniu wypadku,
w sierpniu 2006 roku, pracownik wszedł na górną powierzchnię
kontenera ustawionego na drugim kontenerze, aby pomóc
w zamocowaniu łańcuchów, którymi planowano zdjąć kontener
na ziemię. Wtedy doszło do upadku pracownika z wysokości pięciu metrów, w wyniku czego poszkodowany zmarł na miejscu. Firma „APlant” miała pisemne procedury wykonywania pracy
na dachu kontenerów na terenie swoich magazynów i u klientów.
Wprowadzały one wymóg wchodzenia po zabezpieczonej drabinie oraz noszenia szelek bezpieczeństwa, podczepionych do liny samozaciskowej. W razie poślizgnięcia lub upadku, powinna
nastąpić blokada liny zabezpieczającej, co zapobiegłoby poważnym
konsekwencjom.
Dochodzenie HSE wykazało, że robotnikom pracującym
w magazynie fir my nie wydano wspomnianych środków ochrony indywidualnej, ani nie przeszkolono ich w zakresie stosowania wspomnianych środków. Większość robotników nie
wiedziała również, że fir ma posiadała specjalną procedurę wykonywania prac. W sądzie zeznano, że chociaż w magazynie odbywało się nawet do 15 operacji przemieszczania kontenerów
dziennie, kierownictwo nie dopilnowało, aby robotnicy znali procedury, a prace niebezpieczne były wykonywane tylko przez
osoby przeszkolone, wyposażone w sprzęt i upoważnione. Inspektor HSE powiedział, że absolutnie niewybaczalnym jest,
aby firma, która zidentyfikowała zagrożenia i przygotowała odpowiednie procedury zarządzania ryzykiem, tak zlekceważy6/2010 IP

ła ich przestrzeganie. „Dbałość o bhp to nie jest wypełnianie
formularzy, ale podejmowanie skutecznych działań prewencyjnych” – dodał.

Handel ludźmi
Brytyjska Agencja Ochrony Granic (UK Border Agency), zespół ds. przestępstw wobec imigrantów, wraz z oddelegowanymi do sprawy detektywami policyjnymi, prowadzili śledztwo
w sprawie wyzysku przez pracodawcę trzech pracowników prestiżowej indyjskiej restauracji „Rajput” w Harrogate w Anglii.
O sprawie zawiadomili sami poszkodowani, którzy poprosili o pomoc. Dochodzenie ujawniło kilka przypadków wyzysku pracowników restauracji „Rajput”.
Osoby wyzyskiwane były doświadczonymi kucharzami, przyjechały do Wielkiej Brytanii legalnie, miały podpisane umowy o pracę i załatwione przez pracodawcę wizy uprawniające do wykonywania pracy. Pracodawca odbierał im paszporty i zmuszał
do pracy w restauracji po 14 godzin na dobę, przez siedem dni
w tygodniu. Ustalono, że proceder trwał od 2004 roku i dotyczył
łącznie dziewięciu osób z Pakistanu i Indii. Poszkodowani twierdzili, że praktycznie pozbawiono ich swobody poruszania się, zmuszano do mieszkania wspólnie z innymi pracownikami i dowożono do pracy, aby nie mogli się wymknąć. Jednemu z wyzyskiwanych pracowników wyrwano z paszportu zdjęcie i stronę z wizą.
Wszyscy poszkodowani otrzymywali znikome wynagrodzenie lub
byli go całkowicie pozbawieni. Oskarżenie o handel ludźmi (dziewięcioma osobami) trafiło do Sądu Koronnego w Leeds, który
po trzech miesiącach uznał troje podejrzanych winnymi zarzucanych im czynów, ale nie wydał jeszcze wyroku. Spośród dziewięciu poszkodowanych osób, trzy wróciły do swoich krajów,
a sześć pozostało w Wielkiej Brytanii legalnie. Jak podkreślono,
przestępstwa wobec imigrantów godzą w dobro osób najbardziej
bezbronnych, a także w interesy uczciwych firm i brytyjskich podatników.
W grudniu 2009 funkcjonariusze Brytyjskiej Agencji Ochrony
Granic, po otrzymaniu informacji o nielegalnych pracownikach, przeprowadzili osobną akcję w sprawie restauracji „Rajput” w Harrogate. W tej akcji nie wykryto przypadków handlu ludźmi, natomiast
za zatrudnianie trzech nielegalnych pracowników na pracodawcę
nałożono grzywnę w wysokości 30 tys. funtów (po 10 tys. za każdego nielegalnego pracownika).

Dla młodych

NORWEGIA

20 i 21 września br. w Oslo odbędzie się forum pt. „Praca dla
młodych: podejmowanie wyzwań politycznych w krajach OECD”,
organizowane wspólnie przez norweskie Ministerstwo Pracy i Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, która w 2006 roku rozpoczęła akcję „Praca dla młodych”. Tematem spotkania
z udziałem ministrów pracy z krajów OECD będą bariery w znajdowaniu zatrudnienia przez ludzi młodych oraz propozycje skutecznych strategii wspierania zatrudnienia młodych. Bezrobocie
wśród osób młodych jest statystycznie wyższe niż wśród dorosłych. Wspomniana grupa mocniej odczuła też skutki kryzysu gospodarczego. W pierwszym dniu forum wypowiadać się będą przedstawiciele rządów, organizacji młodzieżowych i partnerów społecznych, dzień drugi zarezer wowany jest dla ministrów i urzędników najwyższego szczebla.
Opracowanie: Sekcja Współpracy z Zagranicą GIP
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przez odpowiednio wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starostę lub marszałka,
a umowa o pracę może być w każdym czasie rozwiązana za dwutygodniowym wypowiedzeniem (art. 17 ust. 2 i 3 ustawy).

Prawa i obowiązki

Pracownicy
samorządowi

Wygaśnięcie, rozwiązanie

Przemysław Koronowski

Z dniem 1 stycznia 2009 r. weszła w życie Ustawa z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych1, uchylając obowiązującą od początku lat 90. dotychczasową ustawę
o pracownikach samorządowych2. Reguluje ona m.in. kwestie
praw i obowiązków pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.
Stosownie do art. 4 ustawy, aktami kreującymi stosunek pracy pracowników samorządowych może być: wybór, powołanie
oraz umowa o pracę. Podkreślenia wymaga fakt, że w nowej ustawie zrezygnowano z mianowania, jako podstawy nawiązania stosunku pracy3. Przy czym, na podstawie art. 54 ust. 1 ustawy, stosunek pracy
osób zatrudnionych na podstawie mianowania, przekształci się z dniem 1 stycznia 2012 r. w stosunek pracy na podstawie
umowy o pracę, a do końca 2011 r. do tej
grupy pracowników stosowane będą dotychczasowe przepisy dotyczące wynagrodzeń.
Jak wynika z art. 4 ust. 2 ustawy, pracownicy samorządowi mogą być zatrudniani na stanowiskach: urzędniczych, w tym
kierowniczych stanowiskach urzędniczych,
doradców i asystentów oraz pomocniczych i obsługi.
W art. 6 ustawy, wprowadzono dodatkowe wymogi formalne stawiane kandydatom
na pracowników samorządowych (tzw. rygory selekcyjne) 4, które osoba ubiegająca się o zatrudnienie w jednostkach samorządu winna spełniać.

Kogo i na jakim
stanowisku?
W myśl art. 11 ust. 1 ustawy, nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze,
w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, jest otwarty i konkurencyjny. Stosunek
pracy pracownika samorządowego zatrudnionego na podstawie umowy o pracę nawiązuje się na czas nieokreślony lub na czas
określony. Ponadto, nowa ustawa w sposób
precyzyjny wskazała na możność zawiera-
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nia z pracownikami samorządowymi umów
o pracę na czas zastępstwa nieobecnego
pracownika (art. 16 ust. 1 ustawy).
Wśród pracowników zatrudnianych
na podstawie umowy o pracę, ustawa wyodrębnia tzw. osoby podejmujące po raz
pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym na kierowniczym stanowisku
urzędniczym (art. 16 ust. 2 ustawy). Ta kategoria dotyczy osób, które wcześniej nie
były zatrudnione w jednostkach samorządu na czas nieokreślony albo na czas
określony, dłuższy niż 6 miesięcy i nie odbyły służby przygotowawczej zakończonej
zdaniem egzaminu z wynikiem pozytywnym (art. 16 ust. 3 ustawy). Z wyżej
wskazaną grupą osób ustawa nakazuje zawieranie umów o pracę na czas określony,
nie dłuższy niż 6 miesięcy, z możliwością
wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem.
Natomiast z pracownikami zatrudnionymi
na stanowiskach pomocniczych i obsługi
możliwość zawierania umów o pracę
na czas określony regulują przepisy Kodeksu pracy. W związku z tym, umowy tego rodza ju mo gą być za wie ra ne za rów no
na okres krótszy, jak i dłuższy niż 6 miesięcy, a możliwość wypowiadania tychże
umów, będzie mogła mieć miejsce, o ile zostaną spełnione przesłanki określone
w art. 33 kodeksu pracy.
Nowa ustawa o pracownikach samorządowych, wprowadziła możliwość zatrudniania osób na stanowiskach doradców i asystentów. Liczba doradców bądź asystentów,
uzależniona jest od liczby mieszkańców gminy, powiatu lub województwa (art. 17 ust. 4
ustawy). Zatrudnienie doradców i asystentów następuje na czas pełnienia funkcji

Przed przystąpieniem do wykonywania
obowiązków służbowych, pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym składa ślubowanie, którego treść
określa art. 18 ust. 1 ustawy. Odmowa złożenia ślubowania, wywołuje skutek w postaci wygaśnięcia stosunku pracy (art. 18
ust. 2 ustawy).
Ponadto, ustawa przewiduje przypadki,
w których wystąpi konieczność rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem samorządowym. Ma to miejsce, gdy pracownik
zatrudniony na stanowisku urzędniczym,
w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym uzyskał ponowną negatywną ocenę
(tzw. ocenę okresową), na zasadach określonych w art. 27 ustawy. Jak wynika
z dyspozycji art. 27 ust. 9 ustawy, ponowne uzyskanie takiej oceny skutkuje rozwiązaniem umowy o pracę, z zachowaniem
okresów wypowiedzenia. W drugim wypadku ustawa nakazuje rozwiązanie stosunku
pracy z pracownikiem samorządowym
niezwłocznie, bez wypowiedzenia w trybie
art. 52 § 2 i 3 kodeksu pracy (art. 30 ust. 2
ustawy). Takie rozwiązanie umowy o pracę następuje w sytuacji, gdy pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku
urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym naruszył postanowienia art. 30 ust. l ustawy, w myśl którego
nie może wykonywać zajęć pozostających
w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków
służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność
oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy.

Czas pracy
Obowiązująca od stycznia ub. r. ustawa
o pracownikach samorządowych nie określa norm czasu pracy pracowników samorządowych. Oznacza to, iż ustawodawca odszedł od sztywnych regulacji w tym zakresie (poprzednia ustawa przewidywała
w art. 24 ust. 2 nie więcej niż 8 godzin
na dobę i 40 godzin na tydzień). Zatem
w przedmiocie czasu pracy w samorządach
stosowane są przepisy kodeksu pracy.
Otworzyło to drogę do stosowania bardziej
I P 6/2010

elastycznych systemów czasu pracy, w tym
syste mu rów nowa żne go. 5 W usta wie
(art. 42 ust. 1) zachowano wymóg, aby regulamin pracy określał rozkład czasu pracy w sposób zapewniający obywatelom załatwianie spraw w dogodnym dla nich czasie. Obowiązek wydania regulaminu pracy, obejmującego co najmniej kwestie
wskazane w art. 42 ust. 1 ustawy, mają
wszyscy pracodawcy samorządowi, niezależnie od poziomu zatrudnienia. Przy wydawaniu regulaminu zastosowanie znajdą
odpowiednie przepisy kodeksu pracy6.
Liczne kontrowersje wzbudza natomiast, przewidziana w ustawie regulacja
dotycząca zatrudniania w godzinach nadliczbowych oraz w niedziele i święta,
w szczególności w zakresie rekompensowania takiej pracy. Jak wynika z art. 42
ust. 2 ustawy, jeżeli wymagają tego potrzeby jednostki, w której pracownik samorządowy jest zatrudniony, na polecenie przełożonego wykonuje on pracę w godzinach nadliczbowych, w tym w wyjątkowych
przypadkach także w porze nocnej oraz
w niedziele i święta. Przy czym przepis ten
nie ma zastosowania do kobiet w ciąży
oraz, bez ich zgody, do pracowników samorządowych sprawujących pieczę nad osobami wymagającymi stałej opieki lub opiekujących się dziećmi w wieku do ośmiu lat
(art. 42 ust. 3 ustawy). Pracownikowi samorządowemu za pracę wykonywaną
na polecenie przełożonego w godzinach
nadliczbowych przysługuje, według jego wyboru, wynagrodzenie albo czas wolny
w tym samym wymiarze, z tym że wolny
czas, na wniosek pracownika, może być
udzielony w okresie bezpośrednio poprzedzającym urlop wypoczynkowy lub
po jego zakończeniu (art. 42 ust 4 ustawy).
W świetle przytoczonego przepisu,
w przypadku udzielania pracownikowi samorządowemu czasu wolnego, będzie on
uprawniony do czasu wolnego w tym samym
wymiarze, niezależnie od tego, czy wykonywał pracę w godzinach nadliczbowych,
w niedzielę, czy święto. Nie ma to żadnego znaczenia, bo ustawa nie rozróżnia
tych pojęć. Za pracę nadliczbową każdego
typu przysługuje wynagrodzenie albo czas
wolny7. W sytuacji, gdy pracownik samorządowy zażąda wynagrodzenia za nadgodziny
lub za pracę w niedziele lub święto, otrzyma jedynie normalne wynagrodzenie, bez
dodatków przewidzianych przepisami kodeksu pracy. Przy czym, w opinii Departamentu Prawnego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów „uregulowanie z art. 42 jest zasadą, jednakże nie można wykluczyć sytuacji,

iż pracodawca w regulaminie wynagradzania wprowadzi regulację związaną z dodatkami za pracę w godzinach nadliczbowych,
określając poziom tych dodatków w dowolnej wysokości, w zależności od kondycji finansowej jednostki” 8.

Wynagrodzenie
Zasady wynagradzania pracowników
samorządowych określone są, co do zasady, w ustawie oraz Rozporządzeniu Rady
Ministrów z 18 marca 2009 r. w sprawie
zasad wynagradzania pracowników samorządowych9 (rozporządzenie). Istotne jest
to, iż wskazane wyżej rozporządzenie, stosownie do art. 37 ust. 1 pkt 3 ustawy, ustala jedynie minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego na poszczególnych stanowiskach pracy, dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie
umów o pracę. W myśl art. 36 ust. 2 ustawy, pracownikowi samorządowemu przysługuje wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za wieloletnią pracę, nagroda jubileuszowa oraz jednorazowa odprawa w związku z przejściem na emeryturę lub rentę
z tytułu niezdolności do pracy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne na zasadach
określonych w odrębnych przepisach. Ponadto, pracownikowi samorządowemu zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę, może być przyznany dodatek funkcyjny, a z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań może być przyznany
dodatek specjalny (art. 36 ust. 4 i 5 ustawy). Dodatkowo, pracownikowi samorządowemu zatrudnionemu na podstawie
umowy o pracę może być przyznane dodatkowe wynagrodzenie prowizyjne za osobiste wykonywanie czynności z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych (§ 5.1 rozporządzenia). Nadto, ustawa przewiduje, możliwość przyznania pracownikowi samorządowemu zatrudnionemu na podstawie powołania i umowy
o pracę nagrody za szczególne osiągnięcia
w pracy zawodowej (art. 36 ust. 6 ustawy).
W art. 39 ustawy, nałożono na pracodawcę – niezależnie od liczby zatrudnionych
– obowiązek określenia dla pracowników
samorządowych zatrudnionych na podstawie umów o pracę, w regulaminie wynagradzania:
– wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych,
– szczegółowych warunków wynagradzania, w tym maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego.

Ponadto, pracodawca samorządowy może w regulaminie wynagradzania określić:
warunki przyznawania i sposób wypłacania
premii i nagród innych niż nagroda jubileuszowa, a także warunki i sposób wypłacania pracownikom samorządowym zatrudnionym na podstawie umowy o pracę dodatków
funkcyjnego i specjalnego (art. 39 ust. 2
ustawy). W regulaminie określa się także
– w przypadku jego przyznania – wysokość
oraz warunki wypłaty wynagrodzenia prowizyjnego (§ 5 ust. 5 rozporządzenia).
Jednostki samorządu terytorialnego miały
obowiązek dostosowania statutów i regulaminów wynagradzania z uwzględnieniem
przedstawionej regulacji do dnia 30 czerwca 2009 r. (art. 58 ustawy).
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Dualizm

Takie brzmienie powyższego przepisu,
spowodowało wystąpienie w zakresie regulacji płac pracowników samorządowych
pewnego dualizmu, albowiem w jednostkach samorządu terytorialnego szczegółowe zasady wynagrodzeń regulowały nie tylko regulaminy wynagrodzeń, a także układy zbiorowe pracy. W tej sprawie wypowiedział się Departament Prawny Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów przedstawiając
stanowisko z 8 maja 2009 r., wyrażając pogląd, iż „w stosunku do pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach i urzędach, o których mowa w art. 2
ustawy, obowiązują regulaminy wynagradzania. Tym samym dotychczasowe układy zbiorowe powinny zostać wypowiedziane w celu zaproponowania nowych warunków wynagrodzenia”. Nadto, jak wskazano w przedmiotowym stanowisku „należy zwrócić uwagę na brzmienie art. 43
ustawy, który stwierdza, iż w sprawach nie
uregulowanych w ustawie stosuje się
przepisy kodeksu pracy. Nie można uznać,
iż kwestia wynagrodzeń pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie
umowy o pracę nie jest uregulowana
wprost w ustawie”. W efekcie, taka wykładnia przepisów ustawy doprowadziła do masowego wypowiadania obowiązujących
pracowników samorządowych układów
zbiorowych i zastępowania ich regulaminami wynagradzania.
Odmienne stanowisko w przedstawionej sprawie zajął Departament Prawny
Głównego Inspektoratu Pracy. Cytowana
interpretacja – zdaniem DP GIP – jest zbyt
daleko idąca, gdyż nie znajduje uzasadnienia w świetle obowiązujących przepisów.
Przepisy tej ustawy nie regulują kwestii do-
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tyczącej obowiązywania w placówkach samorządowych układów zbiorowych, które
określają w wielu placówkach samorządowych zasady wynagradzania pracowników. Należy zatem przyjąć, iż w tym zakresie do pracowników samorządowych mają zastosowanie przepisy kodeksu pracy
w części dotyczącej układów zbiorowych.
Należy również zaznaczyć, że skoro
przy ustalaniu wynagrodzeń pracowników samorządowych – stosownie do art. 43
w/w ustawy – stosuje się przepisy kodeksu pracy np. w zakresie ustalenia i wprowadzenia regulaminu wynagradzania, to
brak jest podstaw do jednoczesnego wyłączenia przepisów kodeksu w części dotyczącej układów zbiorowych pracy.
Dyspozycja zawarta w art. 39 ust. 1 ustawy w brzmieniu: „pracodawca w regulaminie wynagradzania określi”, zdaje się
wskazywać, iż pracodawca samorządowy
jest zobowiązany i uprawniony do wprowadzenia regulaminu wynagradzania niezależnie od ewentualnych uzgodnień (lub ich
braku) z organizacjami związkowymi.
W mojej ocenie, mając na względzie regulację zawar tą w kodeksie pracy oraz
w szczególności w ustawie o związkach zawodowych, a także wykładnię tych przepisów dokonaną przez Sąd Najwyższy wyroku z 21 marca 2001 r., I PKN 320/0010, taki wniosek nie wydaje się zasadny.
Przemysław Koronowski
OIP Poznań
Przypisy:
1
Dz. U. Nr 223 póz. 1458 z późn. zm.
2
Ustawa z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych – Dz. U. z 200 Ir Nr 142,
poz. 1593 z późn. zm.
3
Stosownie do art. 2 ust 2 poprzednio obowiązującej ustawy, na podstawie mianowania zatrudniani byli pracownicy na stanowiskach pracy
określonych w statucie gminy bądź Związku Międzygminnego.
4
Szerzej: Łukasz Pisarczyk „Nowa ustawa
o pra cow ni kach sa mo rzą dowych” PiZS ma rzec 2009.
5
J/w str. 23.
6
J/w str. 23
7
„Ile za nadgodziny w samorządzie” – wywiad
z Joanną Adamczak Siwek, starszą specjalistką
w Wydziale Organizacji Terytorialnego w Departamencie Administracji Publicznej MSWiA – Rzeczpospolita – DF z 10-11.06.2009r.
8
„Więcej wolnego za nadliczbówki” Rzeczpospolita z 20.08.2009r.
9
Dz. U Nr 50 poz. 398
10
We wskazanym wyroku Sąd Najwyższy
uznał, iż regulamin pracy, którego treść nie została uzgodniona ze związkami zawodowymi, nie ma
mocy wiążącej.
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Postępowanie w sprawach o wykroczenia

Zakaz samoobwinienia
Włodzimierz Fudali

Prawo karne procesowe przewiduje gwarancję, że oskarżony
(podejrzany) nie ma obowiązku dowodzenia swojej niewinności ani dostarczania dowodów na swoją niekorzyść. Analogiczna zasada obowiązuje na gruncie postępowania
w sprawach o wykroczenia. Nakłada ona na inspektora pracy
szczególne obowiązki w zakresie przeprowadzania czynności
wyjaśniających oraz związane z uczestnictwem w postępowaniu przed sądem. Nierespektowanie tej zasady może pociągać za sobą doniosłe skutki procesowe.
Zakaz zmuszania oskarżonego (podejrzanego) do oskarżania samego siebie (nemo
se ip sum ac cu sa re te netur ), za war ty
w art. 74 § 1 Kodeksu postępowania karnego (k.p.k.), ma zakotwiczenie w art. 42 ust. 2
Konstytucji RP oraz w art. 14 ust. 3 lit. g
Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych.1 Gwarancja ta stanowi fundament szeroko rozumianego prawa
do obrony.
Oskarżony (podejrzany) ma prawo składać
wyjaśnienia. Ma też prawo do milczenia; stosownie do art. 175 § 1 k.p.k. może bez podania powodów odmówić odpowiedzi na poszczególne pytania lub odmówić złożenia wyjaśnień, przy czym nie może to być uznane
ani za milczące przyznanie się do winy, ani
za okoliczność obciążającą przy wymiarze kary.2 Dodatkowo, organ prowadzący postępowanie kar ne ma obowiązek pouczyć go
o tym prawie. Na oskarżonym (podejrzanym)
nie spoczywa obowiązek mówienia prawdy.
Podejrzany,
a nie obwiniony
Zakaz zmuszania do samoobwinienia
przewiduje art. 20 § 3 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia (k.p.w.), stanowiąc, że do obwinionego stosuje się odpowiednio art. 74 § 1 i 2 k.p.k. Wykazuje on
w stosunku do zakazu zmuszania do samooskarżenia pewne odrębności, istotne z punktu widzenia inspektora pracy jako organu ścigającego wykroczenia oraz występującego
w charakterze oskarżyciela publicznego.
Stosownie do art. 20 § 1 k.p.w. obwinionym jest osoba, przeciwko której wniesiono
wniosek o ukaranie w sprawie o wykroczenie. Oznacza to, że dopiero od chwili złożenia tego wniosku w biurze podawczym sądu
osoba ta zmienia swój status – z „osoby po-

dejrzanej o popełnienie wykroczenia”, o której mowa w art. 54 § 5 k.p.w., na „obwinionego”. Zatem osobą podejrzaną o popełnienie wykroczenia jest osoba, która nie jest
jeszcze obwinionym, a jest lub jeszcze nie jest
osobą, co do której istnieje uzasadniona podstawa do sporządzenia przeciwko niej wniosku o ukaranie. Zakaz z art. 74 § 1 w zw.
z art. 20 § 3 k.p.w. dotyczy tylko obwinionego; nie obejmuje osoby podejrzanej o popełnienie wykroczenia.
Zgodnie z art. 54 § 6 k.p.w. osoba, co
do której istnieje uzasadniona podstawa sporządzenia przeciwko niej wniosku o ukaranie ma prawo do odmowy złożenia wy jaśnień, przy czym – stosując wykładnię językową – uważam, że nie ma ona prawa do odmowy udzielenia odpowiedzi na poszczególne pytania; może albo złożyć wy jaśnienia,
albo odmówić ich złożenia (tertium non datur).3 Ma też prawo zgłoszenia wniosków dowodowych. O obydwu tych prawach należy
ją pouczyć.
Z punktu widzenia zakazu zmuszania
do samoobwinienia należy krytycznie ocenić
art. 122 pkt 2 ustawy z 20 kwietnia 2004 r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,4 wedle którego ten, kto w zakresie
danych mających wpływ na wymiar składek
na Fundusz Pracy udziela nieprawdziwych
wy jaśnień albo odmawia ich udzielenia,
podlega karze grzywny. Otóż przepis prawa
materialnego nie może uchylać gwarancji zakazu zmuszania do samoobwinienia, zawartej w przepisach prawa procesowego. Problem ten podnosiłem już na łamach „IP”.5
Czynności wyjaśniające
Ustalenie, czy istnieją podstawy do wystąpienia z wnioskiem o ukaranie oraz zebranie
danych do jego sporządzenia są celem czynI P 6/2010

ności wyjaśniających. Nie są one stadium procesu w sprawach o wykroczenia; są – jak to
trafnie określono – „procesowymi czynnościami przedprocesowymi”6. K.p.w. (odmiennie
niż k.p.k.) nie przewiduje stadium procesu
na wzór postępowania przygotowawczego
w sprawach o przestępstwa. Czynności wyjaśniające mają więc realizować cele zbliżone
do celów określonych dla tegoż postępowania.
Kończą się albo wniesieniem wniosku o ukaranie, albo uznaniem, że nie ma do tego uzasadnionych podstaw.7 Mają one charakter
utrwalania wiadomości o dowodach; nie są
więc procedurą sensu stricte dowodową8.
Zgodnie z art. 54 § 5 k.p.w. w stosunku
do osoby podejrzanej o popełnienie wykroczenia stosuje się przepisy art. 74 § 3
i art. 308 § 1 k.p.k., dotyczące obowiązku poddania się oskarżonego (podejrzanego) pobraniu krwi, włosów i wydzielin organizmu, a także obowiązku poddania się tym zabiegom
i innym niecierpiącym zwłoki czynnościom
jeszcze przed wydaniem postanowienia
o przedstawieniu zarzutów. K.p.w. nie stanowi, że do osoby tej stosuje się art. 74 § 1 k.
p.k., co oznacza, że na etapie czynności wyjaśniających ma ona obowiązek dostarczenia
dowodów także na swoją niekorzyść.
Po prostu, zakaz zmuszania do samoobwinienia jest gwarancją procesową, a nie
przedprocesową. Oznacza to, że pracodawca musi, pod rygorem odpowiedzialności z art. 225 § 2 kodeksu karnego, udostępnić inspektorowi pracy np. dokumentację
dotyczącą czasu pracy oraz naliczania i wypłaty wynagrodzeń. Nie ma on takiego
obowiązku jako obwiniony, czyli – w praktyce – w postępowaniu jurysdykcyjnym. Co
więcej, na tym etapie może on odmówić odpowiedzi na poszczególne pytania lub odmówić składania wy jaśnień.
Zakaz zmuszania do samoobwinienia
nakazuje prowadzić czynności wyjaśniające
ze szczególną starannością. Jeżeli inspektor pracy ustalił w protokole kontroli stan
faktyczny w zakresie zapoznania pracownika z oceną ryzyka zawodowego, w sposób
dość pobieżny, np. bez sporządzenia wszystkich koniecznych załączników, w tym umowy o pracę oraz – w zależności od przy jętego sposobu zapoznawania pracowników
z tą oceną – kar ty i programu szkolenia
w zakresie bhp, oświadczenia pracownika
o zapoznaniu się z tą oceną, bądź regulaminu pracy i potwierdzenia pracownika o zapoznaniu się z tym aktem, to – w istocie
– błąd ten jest nie do naprawienia w toku
przewodu sądowego.
Z jednej strony – w aktach sprawy nie będzie dokumentów, które podlegałyby odczytaniu na rozprawie, albo które sąd mógłby
uznać za ujaw nio ne bez od czy ty wa nia
(art. 76 § 1 k.p.w.), a z drugiej – sąd nie dopuści dowodu z dokumentów znajdujących
się wyłącznie w posiadaniu obwinionego,
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gdyby miało to prowadzić do naruszenia zasady nemo se ipsum accusare tenetur
(art. 170 § 1 pkt 1 k.p.k. w zw. z art. 39 § 2
k.p.w.). Jeżeli na dodatek obwiniony odmówi składania wy jaśnień albo odmówi odpowiedzi na poszczególne pytania, to dowody
obwinienia mogą okazać się na tyle słabe,
że sąd – zgodnie z zasadą domniemania niewinności oraz zasadą rozstrzygania wątpliwości na korzyść obwinionego – wyda wyrok uniewinniający.
Dokładne przeprowadzenie czynności
wyjaśniających jest konieczne także z punktu widzenia inspektora pracy występującego w charakterze świadka. Protokół kontroli, zawierający dokładnie ustalony stan faktyczny, pozwala na właściwe przygotowanie
się do procesu; jest więc skuteczną ochroną przed odpowiedziami typu „nie pamiętam”, „wydaje mi się, że tak” na pytania kierowane przez sąd oraz obwinionego i jego
pełnomocnika. Tego typu zeznanie może zniweczyć wniosek o ukaranie.
Gwarancją zachowania obwinionemu prawa do milczenia jest zakaz przesłuchania go
w charakterze świadka, a jeżeli został on już
przesłuchany w tym charakterze, to jest nią
zakaz wykorzystania na rozprawie protokołu
tego przesłuchania, co a contrario wynika
z art. 75 § 5 w zw. z art. 74 § 1 k.p.w. Dotyczą one także podejrzanego o popełnienie wykroczenia, stosownie do art. 54 § 6 k.p.w. Osoby te nie mogą być świadkami we własnej sprawie oraz w sprawie współobwinionych, gdy jednocześnie toczy się przeciwko nim postępowanie oparte na łączności przedmiotowej.
Konieczne jest podkreślenie, że zasada nemo se ipsum accusare tenetur nie obejmuje prawa do legitymowania, ponieważ nieokazanie inspektorowi pracy, upoważnionemu
do legitymowania na podstawie art. 23
ust. 1 pkt 9 ustawy o Państwowej Inspekcji
Pracy, dalej zwanej „ustawą o PIP”, dokumentu co do tożsamości jest wykroczeniem
z art. 65 § 2 Kodeksu wykroczeń.
W trybie kontroli
Najczęściej inspektor pracy przeprowadza
czynności wyjaśniające w trybie kontroli, czyli w postępowaniu administracyjnym. Bywają jednak sytuacje, że musi je przeprowadzić
w trybie – nazywam to – czynności autonomicznych, wykonywanych wyłącznie na podstawie przepisów działu VII. k.p.w.
Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 15 ustawy
o PIP zadaniem inspektora pracy jest ściganie wykroczeń przeciwko prawom pracownika, wykroczeń związanych z ochroną rynku
pracy (art. 119-123 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) oraz innych
wykroczeń, gdy ustawy tak stanowią. Jeżeli
nie jest możliwe przeprowadzenie kontroli,
gdyż przedsiębiorca nie jest pracodawcą, a inspektor pracy uzyskał informację (np. od ska-

rżącego) o możliwości popełnienia wykroczenia w innym zakresie niż bezpieczeństwo i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia (np.
niewypłacenia wynagrodzenia za pracę), to
konieczne jest przeprowadzenie czynności
wy jaśniających w trybie przepisów działu VII. k.p.w.
Gdyby uznać za trafny pogląd,9 że czynności wyjaśniające mogą być przeprowadzane
tylko w ramach kontroli, to powstawałyby sytuacje, nie do zaakceptowania z punktu widzenia art. 2 § 1 k.p.k. w zw. z art. 8 k.p.w.,
nakazującego trafną reakcję na wykroczenie,
w których pewne wykroczenia nie zostałyby
objęte ściganiem, nawet uwzględniając – obowiązującą na gruncie prawa wykroczeń – zasadę oportunizmu.
Jeżeli okoliczności czynu nie budzą wątpliwości, to inspektor pracy dokumentuje
czynności wyjaśniające w formie notatki
urzędowej, zawierającej ustalenia niezbędne
do sporządzenia wniosku o ukaranie. Podkreślam: nie jest to notatka, o której mowa
w art. 31 ust. 10 i 11 ustawy o PIP, a notatka sporządzona w trybie art. 54 § 3 k.p.w. Jeżeli jednak okoliczności czynu budzą wątpliwości, to – zgodnie z art. 54 § 4 k.p.w. – inspektor pracy może przeprowadzić odpowiedni dowód, a czynność tę utrwala w formie protokołu ograniczonego do zapisu najbardziej
istotnych oświadczeń osób biorących w niej
udział.
Włodzimierz Fudali
OIP Lublin
Przypisy
1

Dz. U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167.
Por. np. wy rok SN z 4. XI. 1977
r., V KR 176/77, OSNKW 1978, nr 1, poz. 7.
3
T. Grzegorczyk uważa – stosując wnioskowanie a maori ad minus (komu wolno więcej, temu wolno mniej) – że osoba podejrzana o popełnienie wykroczenia może odmówić także udzielenia odpowiedzi na poszczególne pytania.
4
Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, ze zm.
5
W. Fudali, Fundusz Pracy. Kontrola opłacania składek, „Inspektor Pracy”, nr 4/2009,
s. 21.
6
T. Grzegorczyk, Czynności wyjaśniające w sprawach o wykroczenia, „Prokuratura i Prawo”, nr 2002/6/27.
7
Inspektor pracy może poprzestać na zastosowaniu wobec sprawcy czynu środka
(środków) oddziaływania wychowawczego,
stosownie do art. 41 Kodeksu wykroczeń.
8
W. Kotowski, B. Kurzępa, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz, Wydawnictwo C. K. Beck, Warszawa 2007, s. 263.
9
A. Kępniak, Ściganie wykroczeń przeciwko prawom pracowniczym, „Inspektor Pracy”, nr 1 (323)/2010, s. 15.
2

23

Z Filipin do Polski, za pracą

Ziemia obiecana
Sebastian Senyszyn
Mam na imię Adellayda, pochodzę
z małej miejscowości niedaleko miasta
Aparri w prowincji Cagayan na Filipinach. Na początku 2009 r. dowiedziałam
się, że jest możliwość podjęcia pracy
w odległym kraju o nazwie Polska. Szukając sposobu na poprawę sytuacji materialnej, wspólnie z innymi Filipinkami, odpowiedziałyśmy na oferty pracy. Osoba zajmująca się organizowaniem zatrudnienia
przedstawiła nam kilka dokumentów
do podpisania w związku z koniecznością
„załatwienia wszystkich for malności”.
Na jednym z dokumentów, nazwanym
„Master Employment Contract” („Główny Kontrakt Zatrudnienia”) były wskazane następujące informacje:
● czas trwania kontraktu: 1 rok, począwszy od przybycia pracownika z miejsca zamieszkania do miejsca zatrudnienia,
● pozycja pracownika (stanowisko):
zbieracz grzybów,
● podstawowa miesięczna pensja: 560
dolarów,
● godziny pracy: maksymalnie 8 godzin
dziennie przez pięć dni w tygodniu,
● praca poza tymi godzinami oraz
w dniach odpoczynku i dniach świątecznych: „uregulowana przez polskie prawo
pracy”.
Na Fi li pi nach za ra bia łam śred nio
ok. 4500 peso filipińskich na miesiąc (tj.
mniej więcej 100 dolarów), więc ów kontrakt wydał mi się bardzo korzystny.
Po przylocie do Polski znowu trzeba było podpisać jakieś dokumenty, a następnie
zaczęłyśmy pracować przy zbiorze białych
grzybów – pieczarek. Okazało się jednak,
że pracowałyśmy więcej niż 8 godzin
na dzień i 5 dni w tygodniu. Tłumaczono
nam, że zgodnie z podpisaną przez nas
w Polsce umową, nazwaną „Work Agreement” („Porozumienie dotyczące pracy”),
im więcej będziemy pracować, tym więcej
zbierzemy grzybów, a tym samym więcej
zarobimy.
Dwie dziewczyny były niezadowolone,
więc dowiedziawszy się, że w innym kraju w Europie można zarobić więcej, wyruszyły w podróż. Potem dowiedziałyśmy się,
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że zostały zatrzymane na jakiejś granicy
i oczekują na powrót na Filipiny. Naszą sytuacją zainteresowały się media i z kilkoma z nas przeprowadzono wywiady. Przestałyśmy pracować i przewieziono nas
do hotelu w stolicy Polski. Następnie szefowie polskiej agencji zatrudnienia przywieźli nowe dokumenty. Dziewczyny mówiły, żeby ich nie podpisywać. Ja wciąż
chciałam pracować, mimo że według przelicznika ustalonego w „Work Agreement”
nie wypracowałam tyle, ile wynikało z pierwotnej umowy podpisanej na Filipinach (zarobiłam tylko 760 zł za miesiąc).
Ostatecznie okazało się, że ze względu
na medialny rozgłos nikt w Polsce nie chce
zatrudniać Filipinek. Wróciłam więc na Filipiny – niewątpliwie bogatsza… o kolejne
doświadczenie życiowe.
Jest wielce prawdopodobne, że „przygoda” z pracą w Polsce tak właśnie mogła
zostać odebrana przez obywatelki Filipin.
A jak cała ta sytuacja wyglądała
od strony postępowania kontrolnego, które przeprowadził inspektor
pracy?
Kontrola wykazała nielegalne zatrudnianie obcokrajowców przez pracodawcę
oraz inne nieprawidłowości w zakresie prawa pracy, dotyczące blisko 30 cudzoziemek, będących obywatelkami Filipin i Sri
Lanki. Kontrolowany przedsiębiorca posiadał certyfikat wydany przez marszałka województwa, potwierdzający wpis do rejestru
podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia.
Przedsiębiorca ten zawarł z innym
przedsiębiorcą (zakładem produkcji pieczarek) umowę wynikającą z ustawy z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników
tymczasowych. W treści umowy określone zostały następujące podmioty: agencja,
pracodawca użytkownik oraz pracownicy
tymczasowi. W umowie wskazano prawa
i obowiązki poszczególnych podmiotów.
Powiatowy urząd pracy właściwy dla
miejsca, w którym cudzoziemki miały
pracować, wydał opinię, że osoby bezrobotne na tym terenie nie są zainteresowane
podjęciem pracy na stanowisku zbieracz
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pieczarek. W związku z powyższym agencja zatrudnienia uzyskała od wojewody zezwolenia na pracę obywatelek Filipin.
Przykładowa dokumentacja jednej z cudzoziemek, którą kontrolowany przedłożył inspektorowi pracy, zawierała m.in.:
● zezwolenie na pracę cudzoziemca
na terytorium RP, wydane 21 lipca 2009 r.,
na stanowisku zbieracz pieczarek, na podstawie umowy zlecenia, za wynagrodzeniem brutto nie niższym niż 1300 zł
na pełen etat;
● umowę zlecenia zawar tą 24 września 2009 r. (w języku polskim), na mocy
której powierzono cudzoziemce czynności
sprzątania hal;
● umowę o dzieło z tego samego dnia
(w języku polskim) dotyczącą zebrania 15.000 kg pieczarek (czyli średnio miesięcznie około 2.500 kg), za wynagrodzeniem w kwocie:
– 0,55 zł brutto – za zerwanie l kg pieczarek w klasie I,
– 0,35 zł brutto – za zerwanie l kg pieczarek w klasie II
– 0,15 zł brutto – za zerwanie 1 kg pieczarek w klasie III.
● Work Agreement – wersję anglojęzyczną umowy, z której nie wynika, jaka
jest to umowa i jakie skutki wywołuje (lakoniczny zapis w § 7 stanowi, że stronom
przedstawiono różne formy zatrudnienia
w Polsce i zgodnie wyrażają one wolę zawarcia umowy cywilnoprawnej – umowy
o dzieło).
Mając na względzie powyższe dokumenty, a także wyjaśnienia złożone przez
kontrolowanego przedsiębiorcę, inspektor
pracy stwierdził, co następuje:
● umowy cywilnoprawne zawarte przez
przedsiębiorcę z obywatelkami Filipin
były niezgodne z podpisanymi wcześniej
umowami przedwstępnymi w kraju ich pochodzenia (przede wszystkim w polskich
umowach określono wynagrodzenie znacznie niższe od ustalonego w trakcie rekrutacji);
● umowa dotycząca zatrudniania pracowników tymczasowych, zawarta pomiędzy kontrolowaną agencją a pracodawcą
I P 6/2010

użytkownikiem, wyraźnie stanowi o „zatrudnianiu wybranych przez pracodawcę
użytkownika pracowników tymczasowych
i skierowaniu ich do wykonywania pracy
tymczasowej na rzecz pracodawcy użytkownika i pod jego kierownictwem”, co w ocenie inspektora pracy potwierdza pracowniczy, a nie cywilnoprawny charakter zatrudnienia;
● umowa zlecenia na sprzątanie hal nie
odpowiada charakterowi pracy podanemu
w zezwoleniu na pracę cudzoziemca,
gdzie wskazano stanowisko: zbieracz pieczarek;
● także zawarcie umowy o dzieło, zamiast przewidzianej w zezwoleniu na pracę umowy zlecenia, pozostaje w sprzeczności z warunkami tego zezwolenia.

Nielegalnie, by oszukać?
Innymi słowy, stwierdzono nielegalne zatrudnienie cudzoziemców w rozumieniu
art. 2 ust. l pkt 14 i art. 120 ust. 1 ustawy
z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W myśl
przywołanych przepisów, oznacza to m.in.
powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na innych warunkach lub na innym stanowisku niż określone w zezwoleniu na pracę.
Inspektor pracy powziął podejrzenie, że
zawierając z obywatelkami Filipin umowy
cywilnoprawne zamiast umów o pracę oraz
przewidując tam zasady wynagradzania
znacznie mniej korzystne dla cudzoziemek
niż przedstawione im w kraju ojczystym,
przedsiębiorca zamierzał je oszukać i jednocześnie obejść przepisy z zakresu ubezpieczeń społecznych (od umowy o dzieło
nie trzeba odprowadzać składek na ZUS).
Z tego powodu inspektor skierował do prokuratury zawiadomienie o uzasadnionym
podejrzeniu popełnienia przestępstwa
z art. 286 § l kodeksu karnego, tj. przestępstwa oszustwa (doprowadzenie przez
sprawcę innej osoby, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, do niekorzystnego rozporządzenia mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub

niezdolności do należytego pojmowania
przedsiębranego działania). Niestety, prokuratura nie dopatrzyła się znamion przestępstwa i odmówiła wszczęcia dochodzenia. Na postanowienie w tym względzie inspektor pracy złożył zażalenie, które oczekuje na rozpatrzenie przez sąd.

Winny i ukarany
Ponadto, do właściwego sądu skierowano wniosek o ukaranie zawierający zarzuty popełnienia wykroczeń, wynikających zarówno z kodeksu pracy, jak i z ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, m.in. w kwestii: braku zgłoszenia cudzoziemek do ubezpieczenia społecznego, nieopłacenia w ustalonym terminie
składki na Fundusz Pracy, doprowadzenia
cudzoziemek do nielegalnego wykonywania pracy oraz bezpodstawnego obniżenia
ich wynagrodzeń za pracę. W wyniku postępowania sądowego przedsiębiorca został uznany za winnego zarzucanych mu
wykroczeń i ukarany grzywną w kwocie 5.000 zł. Dla dopełnienia obrazu sytuacji, trzeba przyznać, że w trakcie czynności kontrolnych agencja zatrudnienia przygotowała umowy o pracę tymczasową dla
Filipinek i nawet je zawarła z niektórymi
z nich.
Kontrolując przestrzeganie warunków
prowadzenia agencji zatrudnienia zgodnie z przepisami o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy, dokonano
także ustaleń w zakresie opłacania przez
kontrolowaną agencję składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. W tym
celu wystosowano wniosek do ZUS o udostępnienie odpowiednich danych. Zakład
Ubezpieczeń Społecznych przekazał informację, że konto płatnika wykazuje zadłużenie zarówno z tytułu składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, Fundusz Ubezpieczenia Zdrowotnego, jak
i na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowa nych Świad czeń Pra cow ni czych
za okres od września do listopada 2009
r. w łącznej kwocie ok. 35.000 zł. Oznacza to, że przedsiębiorca nie wypełniał wy-

mogu określonego w art. 19 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy, zgodnie z którym podmiot
świadczący usługi z zakresu działalności
agencji zatrudnienia nie może posiadać
zaległości z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne
oraz na FP i FGŚP. O powyższej sytuacji
okręgowy inspektor pracy zawiadomił
marszałka województwa, który wydał
cer tyfikat dla agencji. Przedsiębiorca
spłacił część zadłużenia z tytułu składek,
jednak pomimo wyznaczenia przez marszałka województwa terminu do przedłożenia dowodów wpłat całości zaległych
składek, takich dokumentów nie przedstawił. W rezultacie marszałek wydał decyzję o wykreśleniu przedsiębiorcy z rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia, która – wobec niezaskarżenia
jej przez zainteresowany podmiot – stała się ostateczna.

Obozy pracy?
W przekazach medialnych dotyczących
tej sprawy posługiwano się sformułowaniem „obozy pracy w Polsce”. Czy trafnie
przytaczano określenie „obozów pracy”
– można by polemizować. Przeprowadzone kontrole niewątpliwie wykazały jednak
nielegalne zatrudnienie oraz wykorzystywanie cudzoziemców przez pracodawców. Dotychczasowe doświadczenia potwierdziły konieczność podejmowania
działań inspekcyjnych w zakresie legalności zatrudnienia cudzoziemców i przestrzegania ich praw pracowniczych. Jednocześnie działalność inspekcji pracy w tym obszarze powinna zmierzać nie tylko w kierunku eliminacji zagadnień patologicznych, lecz również przeciwdziałania ich występowaniu.
W tym kontekście, nie można też zapominać o wizerunku naszego kraju w oczach
cudzoziemców, którzy przy jeżdżają tu
do pracy. Nawet stosunkowo niewielka liczba nieuczciwych pracodawców może wywołać u nich wrażenie „państwa bezprawia”. Należy podchodzić do tego zagadnienia ze szczególną pieczołowitością, zważywszy, że Polska przez wielu cudzoziemców
jest postrzegana jako „ziemia obiecana”.
Warto pielęgnować ów wizerunek.
Sebastian Senyszyn
OIP Zielona Góra
Współpraca merytoryczna:
Jarosław Cichoń
Departament Legalności Zatrudnienia
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Jedni skaczą z bangee, inni koszą trawnik

Poznaj, oceń i zapobiegaj ryzyku

Substancje chemiczne
Niebezpieczne czynniki chemiczne są używane w zakładach pracy powszechnie i stale,
często jednak bez świadomości związanego
z nimi ryzyka zawodowego. A są one przecież
przyczyną wielu chorób i mogą powodować
poważne urazy, a nawet prowadzić do śmierci pracowników.
Niebezpieczne czynniki chemiczne mogą dostać się do ludzkiego organizmu:
● drogą oddechową (wdychanie),
● poprzez skórę (absorpcja),
● poprzez układ pokar mowy (połknięcie).
Czynnikami wpływającymi na poziom ryzyka są: sposób stosowania produktu, jego stężenie, czas narażenia oraz stosowanie (bądź nie) odpowiednich środków ochrony. Poznawanie stopnia szkodliwości materiałów i procesów technologicznych może
stać się kluczem do podejmowania przez pracodawców odpowiednich środków profilaktycznych.

Jak odpoczywamy?

w małych i średnich zakładach pracy branży meblarskiej oraz produkujących wyroby z włókien poliestrowo-szklanych.
Podczas kampanii w okręgowych inspektoratach pracy, w miastach wojewódzkich i niektórych biurach terenowych organizowane będą szkolenia i warsztaty w trakcie których uczestnicy:
● dowiedzą się jak rozpoznawać zagrożenia,
● nauczą się metod przeprowadzania oceny ryzyka związanego z użytkowanymi w firmie czynnikami chemicznymi,
● poznają przykłady dobrych praktyk czyli dowiedzą się jak
można zlikwidować lub ograniczyć do minimum zagrożenia i narażenie pracowników tj. zmniejszyć ryzyko zawodowe.
Wykładowcami na szkoleniach będą inspektorzy pracy, specjaliści w zakresie oceny ryzyka, przedstawiciele inspekcji sanitarnej, eksperci z dziedziny chemii. Uczestnicy otrzymają broszury i wydawnictwa PIP.
Informacje o terminach szkoleń i warsztatów zamieszczane
będą na stronach internetowych okręgowych inspektoratów pracy. Ich adresy są na stronie: www.pip.gov.pl

Kampania SLIC
Komitet Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC) w 2010 roku rozpoczął kampanię informacyjną i kontrolną w 26 państwach członkowskich UE i Norwegii dotyczącą oceny ryzyka związanego z używaniem niebezpiecznych czynników chemicznych w zakładach pracy pod hasłem Substancje chemiczne: poznaj, oceń i zapobiegaj,
która ma doprowadzić do poprawy bezpieczeństwa przy stosowaniu niebezpiecznych substancji chemicznych. Głównym jej celem
jest przygotowanie i realizacja, przez inspekcje pracy w poszczególnych krajach, inicjatyw dotyczących ryzyka nieodłącznie związanego z używaniem niebezpiecznych czynników chemicznych
w miejscach pracy. Kampania powinna koncentrować się na ocenie zagrożeń chemicznych w mikro-przedsiębiorstwach i małych
firmach, zatrudniających do 50 pracowników, ponieważ stanowią
one najliczniejszą grupę podmiotów gospodarczych w Europie.
W kampanii określone zostały następujące cele szczegółowe:
– doskonalenie wiedzy niezbędnej do przeprowadzania oceny ryzyka w mikro-przedsiębiorstwach i małych firmach;
– wzmocnienie możliwości partnerów społecznych w zakresie
wdrażania najlepszych praktyk ochrony zdrowia i bezpieczeństwa
zawodowego;
– zwiększenie świadomości pracodawców na temat znaczenia
oceny ryzyka oraz świadomości pracowników na temat konieczności stosowania bezpiecznych metod pracy;
– zwiększenie efektywności oddziaływania europejskich przepisów bhp;
– przeszkolenie inspektorów pracy i zbliżenie strategii kontrolnych poszczególnych inspekcji pracy w Europie.
Państwowa Inspekcja Pracy koordynuje europejską kampanię
SLIC w Polsce. Jej rezultatem ma być poprawa bezpieczeństwa
pracy przy stosowaniu niebezpiecznych substancji chemicznych
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Na stronie internetowej PIP w zakładce o tematyce dotyczącej chemikaliów /Substancje chemiczne, poznaj, oceń i zapobiegaj ryzyku/ zamieszczane będą dla pracodawców i pracowników listy kontrolne do oceny zagrożeń oraz uproszczone metody oceny ryzyka. Znajdą się tam również publikacje (broszury, ulotki, plakaty) oraz tytuły artykułów z prasy fachowej szerzej omawiające zagadnienia zagrożeń i przykłady stosowanych
środków profilaktycznych, zapobiegających narażeniu na działanie niebezpiecznych czynników chemicznych.
Elżbieta Balasińska-Świtkowska
Departament Prewencji i Promocji GIP
I P 6/2010

To, w jaki sposób odpoczywamy po pracy zależy od wielu
czynników: naszego temperamentu (między innymi od reaktywności układu nerwowego-wrażliwości na bodźce), stylu życia jaki prowadzimy, wielu wymogów i złożoności zadań, jakie
wykonujemy oraz sposobu radzenia sobie ze stresem.
Prawidłowe funkcjonowanie psychiczne
człowieka uwarunkowane jest od tego, w jakiej mierze jest on w stanie utrzymać optymalny dla niego poziom aktywacji organizmu.
Stan optimum, pomimo że człowiek funkcjonuje na prawach standardu biologicznego,
osiągany jest poprzez odpowiednie manipulowanie przez nasz organizm ilością oraz jakością napływającej stymulacji i aktywacji.
Gdy go osiągniemy czujemy się dobrze.
Zatem osoby, dla których praca stała się
zbyt monotonna, mocno zrutynizowana, wymagają innej, bardziej aktywnej formy odpoczynku niż pracownicy, których zadania zawodowe wymagają ciągłego przemieszczania
się, czy stałego dokształcania i podejmowania odpowiedzialnych społecznie decyzji.
Zależność ta dotyczy także naszego temperamentu. Moja znajoma, która przez długi czas namawiała mnie na skoki z bungee,
zrezygnowała dopiero wtedy, kiedy jej uświadomiłam, że ze sportów ekstremalnych najbardziej preferuję ,,koszenie trawnika”. Poszukiwacze doznań, tak jak w przypadku mojej znajomej, swoje optimum osiągają poprzez
uprawianie ekscytujących sportów. Natomiast ci, którzy poszukują przeżyć przez
umysł oraz niekonwencjonalnego stylu życia,
osiągną swój optymalny poziom aktywacji organizmu na przykład poprzez nieplanowane
podróże czy przeżycia o charakterze artystycznym albo szukanie niezwykłego, ciekawego towarzystwa. W każdym razie ,,motorem” ich aktywności jest nuda, która dla osób
o wysokiej potrzebie stymulacji jest bardzo
stresująca. Jest to tak zwany stres nicnierobienia.
Istotny jest także fakt, że potrzeba wysokiej stymulacji i podejmowania ryzyka nie zależy od naszej sprawności fizycznej. Przykładowo, ryzyko może podejmować przedsiębiorca, ponieważ od jego działania zależy czy
firma przyniesie zysk czy stratę.
Chęć poszukiwania doznań tkwi w każdym z nas, ale niektórym wystarcza jednak
6/2010 IP

poznać kogoś nowego, a innym nie wystarcza
nawet wyprawa do źródeł Amazonki.
Alternatywą dla nudy, niezależnie od jakichkolwiek zmiennych, jest pasja. To mocny czynnik antystresowy, który pozwala
przetrwać najtrudniejsze momenty oraz zapomnieć o problemach, z którymi borykamy
się na co dzień. Dzięki temu, że możemy realizować własne marzenia, wpływamy na naszą dobrą kondycję psychofizyczną, ponieważ

zmienia się nasza postawa życiowa, która
skłania do zaangażowania się w jakąś ideę całym sobą. Realizowanie własnej pasji chroni nas przed popadaniem w rutynę, umożliwia za chowa nie nie zbęd ne go dy stan su
do spraw zawodowych.
Rozmawiając z inspektorami pracy muszę
przyznać, że wachlarz ich zainteresowań jest
niezwykle szeroki. Preferują oni zarówno te,
które przynoszą nowe doświadczenia, jak również takie, które wymagają intelektualno-poznawczej stymulacji, wykorzystując i poszerzając wiedzę zdobytą na studiach np. z zakresu historii albo całkowicie odmiennych takich jak np. medycyna niekonwencjonalna.

Pozytywnym przejawem pewnej pasji
jest fakt, że od kilku lat istnieje w PIP- ie stała grupa kajakarzy, która regularnie spotyka się w stosownej porze roku, aby przeżywać kolejne przygody na szlakach rzecznych.
Taka forma spędzania wolnego czasu ma charakter wielowymiarowy, ponieważ oprócz realizowania własnych pasji zgodnych z indywidualnym zapotrzebowaniem na poziom stymulacji, pozwala budować sieć kontaktów
społecznych, które dostarczają pozytywnych doświadczeń.
Tak więc, realizacja własnych pasji, to nie
jest luksus, na który stać najbogatszych. To
kwestia decyzji i wytrwałości. Kwestia wiary w niezaprzeczalny fakt: każdy z nas ma prawo do swojego życia i obowiązek troszczenia
się o siebie. Zatem …za Horacym,, carpe
diem” bo…,, non in solo pane vivit homo”
(nie samym chlebem człowiek żyje).
Sprawdź czy jesteś poszukiwaczem
doznań.
Odpowiedz TAK lub NIE na poniższe pytania.
– Czy próbowałeś /chciałbyś spróbować
skoków spadochronowych?
– Czy lubisz szalone imprezy?
– Czy lubisz przebywać w towarzystwie ludzi ekscentrycznych?
– Czy są filmy, które oglądasz wielokrotnie?
– Czy lubisz spontaniczne wycieczki, bez
wcześniejszego ustalania trasy?
– Czy nudzi cię przebywanie w gronie tych
samych osób?
– Czy lubisz czasem zajmować się czymś
ryzykownym?
– Czy lubisz być pod wpływem alkoholu?
– Czy nudzą cię osoby, których zachowania możesz przewidzieć?
– Czy lubisz próbować nowe potrawy?
– Czy umiesz /chciałbyś nauczyć się jeździć na nartach wodnych?
– Czy nudzi cię oglądanie cudzych zdjęć
rodzinnych lub z podróży?
– Czy nie jesteś w stanie wytrzymać zbyt
długo w domu?
– Czy sądzisz, że alkohol sprzyja dobrej
zabawie?
– Czy uprawiasz/chciałbyś uprawiać wspinaczkę wysokogórską?
Im więcej odpowiedzi twierdzących, tym
bliżej ci do poszukiwania doznań.
Joanna Bartoszek
psycholog GIP
Pytania do psychologa prosimy przesyłać
na adres: jbartoszek@gip.pl
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nało się w dniu rozpoczęcia pracy lub w dniu
w którym praca powinna być rozpoczęta, jeżeli jej nierozpoczęcie nastąpiło z winy pracodawcy.

Prawo pracy kiedyś

Przed wojną, to były urlopy…

Utrata urlopu

Łukasz Paroń

Andrzej Szczepaniak

Jednym z podstawowych uprawnień pracowniczych jest prawo do urlopu wypoczynkowego.
Pod tym pojęciem rozumie się coroczną, nieprzerwaną i płatną przerwę w wykonywaniu pracy, należną pracownikowi w wymiarze wynikającym z przepisów prawa pracy.1 Ze względu
na wciąż trwające dyskusje o czasie pracy, a w szczególności w kwestii dni wolnych od pracy oraz w świetle trwających prac ustawodawczych w tym zakresie, warto przyjrzeć się regulacjom okresu międzywojennego.
Ustawą z 16 maja 1922 r. o urlopach pracowników zatrudnionych w przemyśle i handlu2 – zwaną dalej ustawą – polski ustawodawca wprowadził regulacje dotyczące wypoczynku pracowników. Należy zwrócić uwagę,
że zakres przedmiotowy przepisów był zdecydowanie szerszy niż wynika to z tytułu ustawy. Obejmował pracowników zatrudnionych
w przemyśle, górnictwie, handlu, biurowości, komunikacji i przewozie, szpitalnictwie, instytucjach opieki społecznej i użyteczności publicznej a także w innych w zakładach
pracy, zatrudniających również podobne
grupy zawodowe. Ustawa dawała pracownikom prawo do corocznego płatnego urlopu.
Inaczej u sezonowych
Ustawa nie dotyczyła pracowników przedsiębiorstw sezonowych, których praca trwała krócej niż 10 miesięcy w roku oraz zakładów przemysłowych o charakterze rzemieślniczym, zatrudniających czterech lub mniej
pracowników. W stosunku do pracowników
przedsiębiorstw sezonowych poczyniono
w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Opieki
Społecznej z 11 czerwca 1923 r. w przedmiocie wykonywania ustawy3 istotne uszczegółowienie. Jeżeli przedsiębiorstwo sezonowe
miało tak zorganizowaną pracę, że główna jego działalność trwała krócej niż 10 miesięcy, jednak przynajmniej część pracowników
pracowała nie mniej niż 10 miesięcy w roku,
wówczas mieli oni prawo do urlopu po przepracowaniu wspomnianych okresów. Prawodawca dość szczegółowo więc postrzegał zróżnicowanie grup uprawnionych. Inny przykład
drobiazgowości prawodawcy dotyczył podmiotów zatrudniających więcej niż czworo pracowników. Jeżeli w zakładzie liczba zatrudnionych pracowników zmniejszyła się okresowo do czworga lub mniej, pracownicy nadal posiadali prawo do urlopu wypoczynkowego. Mogli go jednak otrzymać, jeżeli
przez okres dłuższy niż połowa poprzedniego roku kalendarzowego, liczba zatrudnionych w zakładzie pracy przekraczała czworo
pracowników. Precyzowano również, w dro-
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dze rozporządzenia, że jakiekolwiek zmiany
własnościowe przedsiębiorstwa nie mają
wpływu na uprawnienia pracownicze w zakresie urlopu.
Ile, komu?
W ustawie wymiar urlopu wypoczynkowego był uzależniony zarówno od kategorii pracowników, jak i okresu zatrudnienia. Wprowadzano zasadę, że prawo do urlopu w liczbie ośmiu dni przysługuje pracownikom, którzy bez przerwy pracowali w danym przedsiębiorstwie rok. Jeśli zaś u danego przedsiębiorcy świadczyli pracę bez przerwy
przez 3 lata, wówczas mieli prawo do 15 dni
urlopu. Wobec pracowników młodocianych,
tj. poniżej 18 roku życia, przewidywano 14
dniowy urlop, pod warunkiem, że przepracowali w danym zakładzie pracy co najmniej rok bez przerwy. Co ważne, prawo
do tego rodzaju urlopów, obejmowało również
terminatorów i uczniów, nawet w zakładach
zatrudniających do czterech pracowników.
Jeszcze inaczej uregulowano uprawnienia
urlopowe pracowników umysłowych zatrudnionych w handlu, przemyśle i biurowości.
Ustawa gwarantowała im, po półrocznej
nieprzerwanej pracy, urlop dwutygodniowy,
a po roku nieprzerwanej pracy, urlop jednomiesięczny.
Do pracowników umysłowych ustawa zaliczała:
1) osoby pełniące czynności administracyjne i nadzorcze, a niewykonujące pracy fizycznej,
2) osoby pełniące czynności biurowe i zatrudnione przy pracach kancelaryjnych, rachunkowych, piśmiennych, kreślarskich, obliczeniowych,
3) osoby pełniące czynności kupieckie, tj.
sprzedawców sklepów i księgarń z ukończoną szkołą zawodową bądź średnią oraz odbytą praktyką, a także „drogistów, farmaceutów, kasjerów, dysponentów, sprzedawców
podróżujących, akwizytorów”,
4) artystów takich jak: muzycy, aktorzy,
malarze, rzeźbiarze,

5) personel lekarski oraz wykwalifikowany pomocniczy personel lekarski.
Rozporządzenie precyzowało w § 13, że dni
urlopu są liczone jako kolejne dni kalendarzowe. Mimo to ustawą z 22 marca 1933 r. w sprawie zmian w ustawie z 16 maja 1922 r. o urlopach dla pracowników zatrudnionych w przemyśle i handlu dookreślono, że przez dni urlopowe należy rozumieć kolejno po sobie następujące dni kalendarzowe, poczynając
od ostatniego dnia pracy. Co ważne, długość
urlopu nie była zależna od tego, czy praca
w zakładzie odbywała się we wszystkich
dniach tygodnia.
Praca nieprzerwana
Ustawodawca, co widać na przykładzie
ustalania wymiaru urlopu, kładł nacisk na pojęcie pracy nieprzerwanej. W ar tykule
2 szczegółowo zdefiniował to pojęcie poprzez
wskazanie, jakiego rodzaju przerwy w świadczeniu pracy nie wpływają na okres nieprzerwanego wykonywania pracy. Zaliczył do nich:
okres choroby, nieszczęśliwego wypadku, powołania pracownika do odbycia ćwiczeń
wojskowych. Rozporządzenie precyzowało,
że służba wojskowa (z powołania lub ochotnicza) trwająca dłużej niż 3 miesiące, połączona z rozwiązaniem stosunku pracy, pozbawia pracownika do korzystania z urlopu. Dopuszczano również możliwość przerwy krótszej niż 3 miesiące, pomiędzy rozwiązaniem i ponownym nawiązaniem stosunku pracy, dokonanego zarówno przez pracownika
jak i pracodawcę, która nie skutkowała pozbawieniem prawa pracownika do urlopu. Dodatkowo, wobec pracowników zatrudnionych w górnictwie, ustawodawca dopuszczał
możliwość przerwy w świadczeniu, która nie
wpływała na okres nieprzerwany, o ile była
spowodowana przejściem z jednego zakładu
pracy do innego. Przerwa nie mogła jednak
przekroczyć 14 dni, o ile przejście między zakładami odbywało się w tym samym rewirze
górniczym lub 21 dni, jeśli przejście między
zakładami odbywało się w innym rewirze górniczym. Obliczanie tego terminu rozpoczyI P 6/2010

Ustawa przewidywała możliwość pozbawienia prawa do urlopu, jeżeli sam pracownik rozwiązał umowę o pracę lub jeżeli rozwiązanie to nastąpiło z powodów, które pracodawcy dawały prawo do rozwiązania umowy bez uprzedniego wymówienia. W rozporządzeniu sprecyzowano, że taką sytuacją było rozwiązanie umowy z powodu opuszczenia pracy bez usprawiedliwienia. Jeżeli jednak rozwiązanie stosunku pracy zostało dokonane przez pracodawcę i nie z winy pracownika, wówczas pracownik powinien otrzymać wynagrodzenie za czas urlopu. Wynagrodzenie urlopowe powinno zostać wypłacone
z dołu. Co więcej, prawodawca przewidywał
również pozbawienie pracownika prawa
do wynagrodzenia urlopowego, o ile w czasie urlopu pracowałby on zarobkowo w innym
przedsiębiorstwie. Zapis ten był zawarty
w ustawie, ale został powtórzony również
w rozporządzeniu. Można stwierdzić, że tego rodzaju rozwiązanie prawne, było zdecydowanie ukierunkowane na to, żeby pracownik faktycznie mógł wypocząć podczas urlopu. Z innego punktu widzenia można natomiast zauważyć, że taka konstrukcja przepisu prawnego pozbawiała prawa do „dorobienia” jakichkolwiek pieniędzy w trakcie urlopu. Było to rozwiązanie kategoryczne.
Ustawodawca przewidział instytucję wynagrodzenia urlopowego, które przysługiwało w wysokości normalnego wynagrodzenia,
a jeżeli praca była wynagradzana w systemie
akordowym lub za jednostkę, wówczas wysokość wynagrodzenia ustalano na podstawie
przeciętnego wynagrodzenia z okresu trzech
miesięcy, które bezpośrednio poprzedzały
urlop wypoczynkowy. Wysokość wynagrodzenia urlopowego uczniów i terminatorów
uzależniona była natomiast od wysokości kwoty stanowiącej podstawę ubezpieczenia we
właściwej kasie chorych.
Listy urlopowe
Ustawa regulowała również zasady udzielania urlopów wypoczynkowych. Przede
wszystkim pracownicy mogli się wzajemnie
porozumiewać co do kolejności wykorzystywania urlopów. Przewidywano swoiste „plany urlopów”, określane mianem list urlopowych. W tym celu przewidywano sporządzanie listy osób uprawnionych do korzystania
z urlopu, na każdy miesiąc oddzielnie, które powinny być uzgodnione z zarządem
przedsiębiorstwa. W razie braku porozumienia przewidywano ingerencję organów państwowych w postaci decyzji inspektora pra6/2010 IP

cy właściwego obwodu. W przypadku choroby pracownika, która uniemożliwiała rozpoczęcie zaplanowanego urlopu, na żądanie chorego, powinno udzielić się go w jednym
z trzech następnych miesięcy.
Ustawodawca dość szczegółowo ingerował w zasady wykorzystywania urlopów
wypoczynkowych. Postanowiono, że w okresie od 1 maja do 30 września z urlopów powinno korzystać co najmniej 50% ogółu pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy. Pewne działy produkcyjne, posiadały uprawnienie do wykorzystywania urlopów
wypoczynkowych z wyłączeniem okresu
od 1 maja do 30 września, za zawiadomieniem inspektora pracy właściwego obwodu.
Wskazano tu:
● naprawę maszyn rolniczych,
● przemysł budowlany prowadzony niesezonowo,
● odlewnie żelaza związane z budownictwem oraz produkcją i naprawą maszyn rolniczych,
● kowalstwo i ślusarstwo związane z budownictwem oraz produkcją i naprawą maszyn rolniczych,
● układanie i naprawa dachów,
● produkcję farb i lakierów dla potrzeb budownictwa,

● produkcję konstrukcji żelaznych zewnętrznych,
● produkcję sztucznych kamieni budowlanych i technicznych,
● wyrób zapraw wiążących: cementu,
wapna, gipsu, alabastru,
● niesezonową produkcję cegieł, dachówek, sączków, kafli, terakot,
● wydobycie i przerób ropy naftowej i gazu ziemnego,
● wyrób artykułów spożywczych realizowany niesezonowo,
● zakłady zdrojowe, uzdrowiska, szpitale,
lecznice, hotele, pensjonaty, restauracje, cukiernie, kawiarnie oraz sklepy zlokalizowane w uzdrowiskach.
Również huty żelaza miały prawo do ograniczenia liczby pracowników, którym są
udzielane urlopy w okresie od 1 maja do 30
września, do liczby 25%, po uprzednim zawiadomieniu inspektora pracy właściwego dla
danego obwodu.

Udział delegatów
W rozporządzeniu dość szczegółowo określono zasady ustalania list urlopowych. Ich

układanie powinno następować z udziałem
zarządu przedsiębiorstwa i stałego przedstawicielstwa pracowników. W razie gdyby pracownicy lub pracodawca nie uznał którejkolwiek ze stron przedstawicielstwa – pracowników lub pracodawcy – lub w razie braku tego ostatniego i w przypadku gdyby nie dokonano w tym zakresie ustaleń pomiędzy stronami, konieczne było wyłonienie delegatów
spośród pracowników. W zakładach zatrudniających do 10 pracowników wyłaniano
jednego delegata, w zakładzie od 11 do 50
pracowników – dwóch delegatów, w zakładzie
od 51 do 100 – trzech delegatów, w zakładzie
od 101 do 500 pracowników – na każde rozpoczęte 100 osób – jeden delegat; przy wyższej liczbie pracowników – na każde rozpoczęte 500 pracowników – jeden delegat.
Wybory delegatów odbywały się poza godzinami pracy, w wyborach tajnych i proporcjonalnych. Co istotne, pomimo tych podziałów, każdy dział zakładu mógł wybrać własnego delegata dla ustalenia list urlopowych, nie
uczestnicząc w ogólnych wyborach. Również
pracownicy umysłowi mieli prawo do wyznaczenia delegatów poza ogólnymi wyborami.
Przy układaniu list urlopowych wprowadzono zasadę, że jeżeli pracownik w ciągu roku
mógłby nabyć prawo do urlopu w wyższym
wymiarze, wówczas mógł żądać aby, układając listy urlopowe, wyznaczyć mu termin w taki sposób, aby jego udzielenie nastąpiło już
po nabyciu prawa w wyższym wymiarze. Jeżeli z tego nie skorzystał, wówczas w danym
roku nie mógł skorzystać z urlopu uzupełniającego. To obostrzenie nie dotyczyło jednak
pracowników umysłowych. Dokonywanie
zmian w listach urlopowych wymagało zgody zainteresowanego pracownika i zarządu
pracodawcy.
Rozporządzenie w §5 przewidywało istotne obostrzenia w przypadku niewykorzystywania urlopu. Jeżeli pracownik nie wykorzystał urlopu w terminie, zgodnie z ustaloną
listą osób uprawnionych do urlopu, to nie
mógł domagać się udzielenia urlopu w innym
terminie, ani też nie mógł domagać się wypłaty dodatkowego wynagrodzenia. Wyjątkiem od tej zasady była wspomniana absencja chorobowa.
Łukasz Paroń
Andrzej Szczepaniak
OIP Wrocław
1

L. Florek, T. Zieliński, Prawo Pracy, Warszawa 2000 r., s. 170.
2
Ustawa z 16 maja 1922 r. o urlopach dla
pracowników, zatrudnionych w przemyśle
i handlu (Dz. U. nr 40, poz. 334).
3
Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z 11 czerwca 1923 r. wydane
w porozumieniu z Ministrem Przemysłu
i Handlu w przedmiocie wykonywania ustawy z 16 maja 1922 r. o urlopach dla pracowników, zatrudnionych w przemyśle i handlu
(Dz. U. nr 62, poz. 464).
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Dokończenie ze strony 32.

Śmierć robotnika z Notre Damme
Zespół powypadkowy, pomimo ustalenia przyczyn wypadku leżących po stronie
zarówno poszkodowanego jak i pracodawcy oraz wniosków profilaktycznych,
wskazujących na konieczność podjęcia
konkretnych działań w celu poprawy stanu bhp w zakładzie, niekonsekwentnie
i bezzasadnie stwierdził w dalszej części
protokołu powypadkowego, że wyłączną
przyczyną wypadku było wejście przez poszkodowanego w strefę niebezpieczną
bez stosowania zabezpieczenia przed upadkiem wysokości.

● brak przeszkolenia poszkodowanego
pracownika w zakresie bhp (ogólnego
oraz stanowiskowego),
● brak orzeczenia lekarskiego o braku
przeciwwskazań do pracy na zajmowanym
przez poszkodowanego stanowisku pracownika budowlanego.
Kontrola wykazała także fałszowanie
przez pracodawcę dokumentacji, dotyczącej szkolenia pracowników w zakresie
bhp, w tym poszkodowanego, w związku

ło ponad rok. Departament Legalności Zatrudnienia w GIP zwracał się dwukrotnie
(w 2008 i 2009 r.) do strony belgijskiej
o przekazanie do PIP ustaleń w tej sprawie. We wrześniu 2009 r. inspekcja belgijska (Federalne Publiczne Służby Zatrudnienia, Pracy i Spójności Społecznej)
przesłała do GIP raport z ustaleń okoliczności i przyczyn wypadku. Wg raportu bezpośrednią przyczyną wypadku był brak:
● indywidualnego zabezpieczenia pracownika przed upadkiem z wysokości.
Ustalono odpowiedzialność karną pracodawcy z Białegostoku;
● od po wied nie go za bez pie cze nia
ochronnego w razie upadku (rusztowania).

Rzeczywiste przyczyny
Inspektorzy pracy z OIP Białystok, badający wypadek jedynie na podstawie dostarczonej przez pracodawcę w grudniu 2008 r. dokumentacji powypadkowej,
w tym licznych zdjęć z wizji lokalnej, wykonanych przez belgijską policję na miejscu zdarzenia oraz oświadczenia jedynego bezpośredniego świadka wypadku
– brata poszkodowanego – ustalili, że przyczynami wypadku były:
● niewłaściwe środki ochrony zbiorowej
– brak pomostu roboczego w rusztowaniu
ochronnym na długości 1,25 m,
● nieodpowiednie (zastawione) przejścia i dojścia do stanowisk pracy, co spowodowało wejście poszkodowanego na kamienny murek,
Ponadto stwierdzono:
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z czym przesłane zostało do prokuratury
pismo powiadamiające o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
Dochodzenie w sprawie ustalenia rzeczywistych przyczyn tego wypadku trwa-

Jako odpowiedzialnego wskazano generalnego wykonawcę w Belgii.
W raporcie podkreślono, że do spowodowania wypadku w znacznym stopniu
przyczynił się generalny wykonawca robót,
dopuszczając do skomplikowanej struktury podwykonawstwa, co doprowadziło
do obniżenia poziomu bezpieczeństwa
na budowie.
Podkreślono, że przy tak dużej liczbie
podwykonawców na budowie, pracodawca
poszkodowanego nie pozostawał w bezpośrednim kontakcie z wykonawcą, nie znał
prawodawstwa belgijskiego, nie dostawał
bezpośrednio uwag od koordynatora ds.
bhp. Stwierdzono również niewłaściwy nadzór nad pracami ze strony kierownika budowy. W ocenie sporządzających raport,
osoba ta była świadoma wszelkich niedociągnięć oraz niskiego poziomu bezpieczeństwa na placu budowy, jednak nie podjęła odpowiednich działań w celu ich zlikwidowania.
Grażyna Jarosiewicz GIP
na podstawie dokumentacji
powypadkowej OIP w Białymstoku
I P 6/2010
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na skanerach biurowych nie nadają się do druku. Każde zdjęcie powinno być zaopatrzone w objaśnienie i nazwisko autora. Materiały do druku prosimy przesyłać na adres: inspektor@gip.pl
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Śmierć robotnika z Notre Damme
Rafał W. (32 lata) i jego brat Radosław byli robotnikami budowlanymi w jednej z małych firm
na terenie Białegostoku. W sierpniu 2008 roku zostali oddelegowani do pracy w Belgii, gdzie
zatrudniająca ich firma wykonywała prace dekarskie na budynku katedry Notre Damme znajdującej się w Brukseli. To tam doszło do wypadku, w którym zginął jeden z braci.
Generalnym wykonawcą prac remontowych w katedrze była duża budowlana firma belgijska. Część robót zleciła podwykonawcy belgijskiemu, który z kolei przekazał podwykonawstwo
różnym innym firmom, w tym firmom z Polski. Funkcję kierownika budowy sprawował Belg, przedstawiciel generalnego wykonawcy. Bezpośredni nadzór nad ekipą polską pełnił obywatel
Belgii zatrudniony na stanowisku brygadzisty.
Katedra Notre-Dame w Brukseli to neogotycki kościół
Matki Boskiej z Laken, z wysokimi
murami, z wieżą główną, frontową,
zwieńczoną iglicą o wysokości 116 m
i wieżami bocznymi, kryty wysokim,
dwuspadowym dachem. Prace dekarskie w takich warunkach stwarzały wysokie ryzyko upadku z wysokości i wymagały, oprócz wyposażenia
pracowników w odpowiedni sprzęt
ochrony indywidualnej, zainstalowania rusztowań ochronnych, ograniczających skutki ewentualnego upadku
z wysokości.
24 września 2008 r. o godzinie 7
pracownicy z brygady polskiej wjechali windą na dach i na wysokości
ok. 20 m od poziomu terenu rozpoczęli wymianę pokrycia. Stare płytki demontowali, a nowe, za pomocą haczyków mocujących, układali na drewnianych łatach. Prace te wykonywali stojąc na drabinach aluminiowych, do wysokości ok. 8 m, posadowionych
na gzymsie okalającym dach. Przy ścianie budynku, poniżej miejsca wykonywania prac, zainstalowane było podwieszane rusztowanie ochronne o wysokości 1,50 m
i szerokości stalowego podestu 0,80 m, kotwione do ściany budynku. Radosław W. i jego brat pracowali po jednej stronie dachu, po drugiej zaś, dwaj Polacy z innej firmy budowlanej z Białegostoku.

Bez szelek
Około godziny ósmej na teren obiektu przybył brygadzista,
który dokonywał codziennego przeglądu stanowisk pracy. Polecił Rafałowi W. zejść z drabiny, ponieważ pracował na wysokości 2,5 m bez szelek bezpieczeństwa, po czym udał się do pracowników pracujących na innej stronie dachu. Rafał W. zszedł
z drabiny do poziomu gzymsu i – jak zeznał jego brat – czekając na szelki, które miał mu dostarczyć windą jeden z pracowników zatrudnionych przy pracach na dole, poszedł po niezbędną mu do pracy wkrętarkę leżącą za stanowiskiem pracy brata.

Szedł jedyną prowadzącą drogą, tj. po gzymsie o szerokości 30 cm. Ponieważ znajdowała się tam paleta dachówek, utrudniająca w znacznym stopniu przejście, pracownik postanowił
przejść obok gzymsu po kamiennym parapecie o wysokości 1,20 m i grubości 0,42 m. W tym dniu była mżawka, murek
był wilgotny, pokryty zielonym nalotem. Pracownik, wspinając
się na murek, nagle poślizgnął się, utracił równowagę i spadł
w dół. Wprawdzie pod murkiem było zainstalowane rusztowanie ochronne, ale w miejscu, na które poszkodowany spadł nie było blatu
roboczego, a pustą przestrzeń przykrywała folia o wym. 0,80 x 1,25 m. Poszkodowany spadł więc 12 metrów niżej, w niszę dachu dobudowanego
skrzydła katedry, ponosząc śmierć
na miejscu. Pracujący na dachu pracownicy zeznali, że folia leżała na rusztowaniu od tygodnia, ale nikt z nich nie
wiedział, że nie ma pod nią blatu zabezpieczającego.

Wina pół na pół, ale…
Według zespołu powypadkowego,
powołanego przez pracodawcę zatrudniającego poszkodowanego w Białymstoku, przyczyną wypadku było:
– wykonywanie pracy przez pracownika bez stosownego zabezpieczenia
niezbędnego przy pracach na wysokości,
– brak podestu w rusztowaniu
ochronnym na drodze spadania pracownika,
– nieprzeszkolenie poszkodowanego w zakresie bhp (instruktażu stanowiskowego ogólnego),
– niezapoznanie poszkodowanego z oceną ryzyka zawodowego w miejscu prowadzenia prac.
W ramach profilaktyki, zespół powypadkowy wnioskował o:
– zapoznanie podległych pracowników z wynikami postępowania powypadkowego w sposób przyjęty u pracodawcy,
– dokonanie oceny ryzyka zawodowego występującego podczas realizowanych prac,
– ponowne przeszkolenie bhp wszystkich zatrudnionych pracowników zgodnie z zasadami przepisów prawa dotyczących szkolenia w zakresie bhp,
– zwiększenie nadzoru bezpośredniego kierownictwa nad wykonywaniem prac niebezpiecznych oraz opracowanie wykazu tych
prac i zasad bezpiecznej ich realizacji,
– uzupełnienie brakujących podestów w rusztowaniu ochronnym.
Dokończenie na stronie 30.

