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Wiadomości nie tylko z kraju

Urlop szko le nio wy nie dla ka żde go
Prze pi sy Ko dek su pra cy dość ogól -
nie for mu łu ją obo wią zek pra co daw cy
uła twia nia pra cow ni kom pod no sze nia
kwa li fi ka cji za wo do wych. Nie ozna -
cza to jed nak, że pra co daw ca jest
bez względ nie zo bli go wa ny do ka żdo -
ra zo wej ak cep ta cji ka żdej for my do -
kształ ca nia się pra cow ni ka. 

Równo, ale czy tyle samo?
Jed ną z fun da men tal nych za sad wy -
ni ka ją cych z prze pi sów pra wa pra cy
jest za sa da rów ne go trak to wa nia
w za trud nie niu. Da je ona pra cow ni -
kom le gi ty ma cję praw ną do do cho -
dze nia swo ich praw do ty czą cych
wła ści we go trak to wa nia przez prze ło -
żo nych.

A miało być tak pięknie…

Stacja Powiśle zalana

Tym cza so wi – też pra cow ni cy

Pro fi lak tycz ne ba da nia le kar skie
Ba da nia pro fi lak tycz ne mo gą wy ko -
ny wać wy łącz nie le ka rze po sia da ją cy
okre ślo ne pra wem kwa li fi ka cje, wpi -
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sa ni do re je stru le ka rzy prze pro wa -
dza ją cych ba da nia pro fi lak tycz ne,
pro wa dzo ne go przez wo je wódz ki
ośro dek me dy cy ny pra cy. Tam też
jest mo żli wość spraw dze nia po sia -
da nej przez le ka rza spe cja li za cji. 

Nie do ce nia ny spe cja li sta bhp

Z teo rii i prak ty ki

Bez piecz ne Go spo dar stwo Rol ne
Komisja doceniła wpro wa dzo ne
przez go spo da rzy roz wią za nia,
w tym: bio de gra do wal ne sta no wi -
sko do my cia ma szyn, wó zek
na koł kach do prze miesz cza nia ma -
szyn w ga ra żu, drew nia ną ram pę
do za ła dun ku świń oraz lin ki ogra ni -
cza ją ce.

XVI Spar ta kia da Pra cow ni ków PIP

Rusztowanie zdmuchnięte przez
wiatr
Źle zmon to wa ne rusz to wa nie
przy bu dyn ku miesz kal nym w Bia -
łym sto ku nie wy trzy ma ło sil nych po -
dmu chów wia tru. In spek to rzy pra cy
stwier dzi li m.in., że nie prze strze ga -
no in struk cji mon ta żu, pra cę wy ko -
ny wa ły oso by bez kwa li fi ka cji.

18 Tym cza so wi – też pra cow ni cy
Zda niem in spek to ra pra cy, w to ku po stę po wa nia do -
wo do we go usta lo no, że oso by z któ ry mi po zwa na
agen cja za war ła umo wy o dzie ło, wy ko nu jąc te umo -
wy świad czy ły pra cę w spo sób cha rak te ry stycz ny dla
za trud nie nia w ra mach sto sun ku pra cy. Jak za zna czył
ska rżą cy, z ze znań świad ków ja sno wy ni ka, iż oso by
te wy ko ny wa ły swo je obo wiąz ki w wa run kach pod po -
rząd ko wa nia pra cow ni cze go. 

Okładka:
fot. Wal de mar Spól nic ki
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Ja ko naj po wa żniej szy pro blem, bez po śred nio wpły -
wa ją cy na sy tu ację za trud nio nych w pla ców kach lecz ni -
czych, Te re sa Ca ba ła okre śli ła kwe stie zwią za ne z wy pła tą
wy na gro dze nia za pra cę oraz in nych na le żnych pra cow ni -
kom świad czeń. Nie wy pła ca nie wy na gro dze nia
za pra cę w go dzi nach nad licz bo wych od no to wa -
no w po nad 55 proc. kon tro lo wa nych pla có wek,
nie wy pła ca nie ekwi wa len tu za uży wa nie wła snej
odzie ży i obu wia ro bo cze go w po nad jed nej trze -
ciej, zaś nie wy pła ca nie wy na gro dze nia za peł nio -
ne dy żu ry me dycz ne czy też ró żnych in nych skład -
ni ków wy na gro dze nia za pra cę – w jed nej pią tej za kła dów
opie ki zdro wot nej.

Szcze gól ne za nie po ko je nie in spek to rów pra cy wzbu -
dzi ły nie pra wi dło wo ści w za kre sie cza su pra cy. W jed nej
trze ciej skon tro lo wa nych pla có wek stwier dzo no nie za -
cho wa nie do bo wej nor my cza su pra cy, w jed nej czwar -
tej ujaw nio no nie za cho wa nie nor my ty go dnio wej.

Teresa Cabała wska za ła m.in., że pra co daw cy, chcąc
sprostać potrzebie za pew nienia ca ło do bo wej opie ki
nad pa cjen tem, sto su ją roz wią za nia bę dą ce pró bą omi -
ja nia prze pi sów o cza sie pra cy. Po le ga ją one na za trud -
nia niu tej sa mej oso by na kil ku umo wach, w tym ta kże
cy wil no praw nych.

W oce nie kon tro lu ją cych, jed ną z naj czę ściej wy stę -
pu ją cych przy czyn na ru szeń prze pi sów po zo sta je nie -
wła ści wa ich in ter pre ta cja i brak od po wied niej wie dzy,
zwłasz cza w za kre sie zmian prze pi sów obo wią zu ją cych
od 1 stycz nia 2008 r. Nie ja sność i nie spój ność nie któ -
rych ure gu lo wań za war tych w usta wie o za kła dach opie -
ki zdro wot nej, a obec nie – w usta wie o dzia łal no ści lecz -
ni czej i Ko dek sie pra cy czy ni je ma ło zro zu mia ły mi i po -
wo du je trud no ści w sto so wa niu.

Po sło wie za sia da ją cy w Ra dzie stwier dzi li, że sy tu acją
pra cow ni ków za trud nio nych w pla ców kach lecz ni czych

trze ba za in te re so wać nie tyl ko Mi ni ster stwo Zdro wia, ale
ta kże sej mo wą Ko mi sję Zdro wia.

W po sie dze niu uczest ni czy li: Iwo na Hic kie wicz, głów -
ny in spek tor pra cy, Mał go rza ta Kwiat kow ska, za stęp ca
głów ne go in spek to ra pra cy, dy rek tor De par ta men tu Praw -
ne go GIP Ha li na Tul win i dy rek tor De par ta men tu Nad -
zo ru i Kon tro li GIP Le szek Za jąc.

ROP po zy tyw nie za opi nio wa ła wnio sek o od wo ła nie
Grze go rza Ły ja ka ze sta no wi ska za stęp cy głów ne go in -
spek to ra pra cy. Z wnio skiem ta kim zwró ci ła się Iwo na
Hic kie wicz, głów ny in spek tor pra cy do mar sza łek Sej mu
Ewy Ko pacz w związ ku ze zło żo ną przez Grze go rza Ły ja -
ka re zy gna cją z zaj mo wa ne go sta no wi ska.

Ra da Ochro ny Pra cy na po sie dze niu w sie -
dzi bie Sej mu za po zna ła się 11 wrze śnia br.
z ma te ria łem przy go to wa nym przez Pań -
stwo wą In spek cję Pra cy na te mat sta nu
prze strze ga nia pra wa pra cy w pla ców kach
ochro ny zdro wia. 

O współ pra cy z pro ku ra tu rą na fo rum ko mi sji sej mo wej

Głów ny in spek tor pra cy Iwo na Hic kie wicz po in for -
mo wa ła, że w ro ku ubie głym Państwowa Inspekcja Pracy
skie ro wa ła do pro ku ra tu ry 1087 za wia do mień o po dej -
rze niu po peł nie nia prze stępstw. Bli sko po ło wa spo śród
nich do ty czy ła uda rem nia nia lub utrud nia nia in spek to -
rom pra cy wy ko na nia czyn no ści słu żbo wych. Du ża gru -
pa za wia do mień zwią za na by ła ze zło śli wym lub upo -
rczy wym na ru sza niem praw pra cow ni ków wy ni ka ją cych
ze sto sun ku pra cy.

W ok. 17 proc. zgło szo nych za wia do mień od mó wio -
no wsz czę cia po stę po wa nia, zaś 34 proc. po stę po wań
zo sta ło umo rzo nych. Naj częst szą pod sta wą umo rze nia
po stę po wa nia al bo od mo wy je go wsz czę cia by ło uzna -
nie przez pro ku ra tu rę, iż czyn spraw cy nie wy czer pu je
zna mion czy nu za bro nio ne go bądź ma zni ko mą szko dli -
wość spo łecz ną.

In spek to rzy ko rzy sta li z przy słu gu ją ce go im od 8 sierp -
nia 2011 r. no we go upraw nie nia i zło ży li 158 wnio sków

Wy ni ki 1458 kon tro li prze pro wa dzo nych w u.br.
w 1061 za kła dach opie ki zdro wot nej przed sta wi ła
Te re sa Ca ba ła, nad in spek tor pra cy z OIP w Kra ko wie,
eks pert ds. słu żby zdro wia. Ujaw ni ły one licz ne nie -
pra wi dło wo ści w kon tro lo wa nych pod mio tach.

Sej mo wa Ko mi sja do Spraw Kon tro li Pań stwo wej, ob ra du ją ca 11 wrze śnia br. w sie -
dzi bie par la men tu, przy ję ła in for ma cję głów ne go in spek to ra pra cy o sku tecz no ści
po stę po wań kar nych wsz czę tych po za wia do mie niach pro ku ra tu ry przez Pań stwo -
wą In spek cję Pra cy w 2011 r. 
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o uza sad nie nie po sta no wień o umo rze niu po stę po wa -
nia, bądź od mo wie wsz czę cia po stę po wa nia.

Ja ko jed ną z głów nych przy czyn ta kie go sta nu rze czy
Iwo na Hic kie wicz wy mie ni ła pro ble my zwią za ne z oce ną
czy nów wy czer pu ją cych zna mio na prze stępstw z art. 225
§ 2 (uda rem nia nie lub utrud nia nie in spek to rom pra cy
wy ko ny wa nia czyn no ści słu żbo wych) i art. 218 § 1 (zło -
śli we lub upo rczy we na ru sza nie praw pra cow ni ków) Ko -
dek su kar ne go. W dal szym cią gu ist nie ją bo wiem po wa -
żne ró żni ce in ter pre ta cyj ne po mię dzy Pań stwo wą In -
spek cją Pra cy a pro ku ra tu rą co do za kre su po ję cio we go
„utrud nia nia” czy „uda rem nie nia” czyn no ści kon tro l nych
oraz „zło śli wo ści” oraz „upo rczy wo ści” przy na ru sza niu
praw pra cow ni ków. Wska za ne by ło by więc jed no znacz -
ne ure gu lo wa nie i wy eli mi no wa nie tych wąt pli wo ści
na dro dze le gi sla cyj nej.

Na tym sa mym po sie dze niu Ko mi sja uchwa li ła dwa
de zy de ra ty, wy ni ka ją ce z wnio sków Pań stwo wej In spek -
cji Pra cy przed sta wio nych po słom pod czas po przed nich
ob rad 29 sierp nia br. W pierw szym, skie ro wa nym do mi -

ni stra pra cy i po li ty ki spo łecz nej, po sło wie zwra ca ją m.in.
uwa gę, że ogra ni cze nie nie pra wi dło wo ści do ty czą cych

praw pra cow ni ków tym cza so wych wy ma ga roz -
sze rze nia ka ta lo gu sank cji z ty tu łu na ru sze nia
prze pi sów usta wy z lip ca 2003 r. o za trud nia niu
pra cow ni ków tym cza so wych.  W dru gim, ad re -
so wa nym do mi ni strów rol nic twa i roz wo ju wsi
oraz go spo dar ki, po sło wie po stu lu ją zno we li zo -

wa nie roz po rzą dze nia mi ni stra rol nic twa i roz wo ju wsi
z 12 ma ja 2003 r. w spra wie bez pie czeń stwa i hi gie ny
pra cy przy ob słu dze amo nia kal nych in sta la cji chłod ni -
czych w za kła dach prze twór stwa rol no -spo żyw cze go oraz
wy da nie przez mi ni stra go spo dar ki roz po rzą dze nia w spra -
wie bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy przy ob słu dze i kon -
ser wa cji in sta la cji zięb ni czych.

Ko mi sja przy ję ła rów nież opi nię do mi ni stra pra cy
i po li ty ki spo łecz nej w spra wie wnio sko wa nych przez in -
spek cję pra cy zmian le gi sla cyj nych w Ko dek sie pra cy,
ma ją cych na ce lu wy eli mi no wa nie roz bie żno ści w za kre -
sie in ter pre ta cji prze pi sów pra wa pra cy okre śla ją cych za -
sa dy wy pła ty wy na gro dze nia i in nych świad czeń ze sto -
sun ku pra cy.

W po sie dze niu, któ re mu prze wod ni czył po seł Ma -
riusz Błasz czak, uczest ni czy li: za stęp ca głów ne go in -
spek to ra pra cy Mał go rza ta Kwiat kow ska oraz dy rek to -
rzy de par ta men tów w Głów nym In spek to ra cie Pra cy. 

Skła da ne przez in spek to rów pra cy do pro ku ra tu -
ry za wia do mie nia o po dej rze niu po peł nie nia prze -
stępstw są sto sun ko wo czę sto uma rza ne bądź pro -
ku ra tu ra od ma wia wsz czę cia po stę po wań.

In for ma cje na te mat dzia łal no ści in sty tu cji kon tro l -
nych za pre zen to wa li przed sta wi cie le: Naj wy ższej Izby
Kon tro li, Pań stwo wej In spek cji Pra cy, re gio nal nych izb
ob ra chun ko wych, Kan ce la rii Pre ze sa Ra dy Mi ni strów oraz
wy bra nych re sor tów.

Po sło wie za po zna li się z pod sta wa mi praw ny mi dzia -
łal no ści kon tro l nej w po szcze gól nych in sty tu cjach i re -
sor tach, or ga ni za cją ko mó rek re ali zu ją cych czyn no ści
kon tro l ne, stan dar da mi i kry te ria mi po dej mo wa nych
przez nie dzia łań. Wa żne miej sce w re fe ro wa nych za gad -
nie niach zaj mo wa ły osią ga ne re zul ta ty i efek ty fi nan so -
we dzia łal no ści kon tro l nej, a ta kże stan za trud nie nia
i kwa li fi ka cje kon tro le rów.

W dys ku sji zwró co no uwa gę na nie do sta tecz ną ob sa -
dę ka dro wą in sty tu cji kon tro l nych. Mó wio no o fluk tu acji
kadr w aspek cie znacz nych kosz tów szko leń ka dry kon tro -
ler skiej i bra ku ko or dy na cji kon tro li mię dzy po szcze gól ny -
mi pod mio ta mi. Po ru szo no rów nież pro blem sku tecz no -
ści po stę po wań kar nych wsz czę tych po za wia do mie niach
pro ku ra tu ry przez in sty tu cje kon tro l ne.

Głów ny in spek tor pra cy Iwo na Hic kie wicz pod kre -
śli ła, że Pań stwo wa In spek cja Pra cy sta no wi wa żny ele -
ment nad zo ru pań stwa nad prze strze ga niem przez pra -
co daw ców i in ne pod mio ty prze pi sów pra wa i re ali za -
cją pod sta wo wych kon sty tu cyj nych za sad Rze czy po -
spo li tej Pol skiej. 

Za ak cen to wa ła jed no cze śnie, że sze ro ki za kres upraw -
nień urzę du po zwa la wpraw dzie na eg ze kwo wa nie obo -
wiąz ków na ło żo nych na pod mio ty pod le ga ją ce kon tro li,
ale re ali za cja zmian praw nych po stu lo wa nych wie lo krot -
nie przez Pań stwo wą In spek cję Pra cy przy czy ni ła by się
do wzro stu efek tyw no ści pro wa dzo nej dzia łal no ści kon -
tro l no -nad zor czej.

W po sie dze niu uczest ni czy li: za stęp ca głów ne go in -
spek to ra pra cy Mał go rza ta Kwiat kow ska i dy rek to rzy
de par ta men tów Głów ne go In spek to ra tu Pra cy: Praw ne -
go – Ha li na Tul win oraz Nad zo ru i Kon tro li Le szek Za -
jąc. Ob ra dom prze wod ni czył po seł Ma riusz Błasz czak.

(Red.) 

Dzia łal ność kon tro l na pań stwa w opi nii po słów
Prze gląd sys te mu kon tro li pań stwa pod wzglę dem je go sku tecz no ści i funk cjo nal no -
ści był te ma tem ob rad Ko mi sji do Spraw Kon tro li Pań stwo wej Sej mu 12 wrze śnia br.
w sie dzi bie par la men tu.

Wiadomości
nie tylko z kraju

Na uroczystościach Dnia
Budowlanych

28 wrze śnia br. w War sza wie na uro czy sto ściach z oka zji
Dnia Bu dow la nych głów ny in spek tor pra cy Iwo na Hic kie wicz
wrę czy ła dłu go let nim dzia ła czom związ ko wym Od zna ki Ho no -
ro we za Za słu gi dla Ochro ny Pra cy, a za stęp ca głów ne go in -
spek to ra pra cy Mał go rza ta Kwiat kow ska ode bra ła z rąk prze -

wod ni czą ce go Związ -
ku Za wo do we go „Bu -
dow la ni” Zbi gnie wa
Ja now skie go Me -
dal 120-le cia Ru chu Za -
wo do we go Bu dow la -
nych. Te go rocz ne uro -
czy sto ści, nad któ ry mi
ho no ro wy pa tro nat
ob jął pre zy dent Bro -
ni sław Ko mo row ski,
by ły zwią za ne z ob -
cho da mi 120 lat ru chu
związ ko we go w bu -

dow nic twie. Ol gierd Dzie koń ski, se kre tarz sta nu w Kan ce la rii
Pre zy den ta RP, wrę czył za słu żo nym dzia ła czom związ ko wym
od zna cze nia pań stwo we. Od czy tał też list od pre zy den ta.

Od zna kę Ho no ro wą za Za słu gi dla Ochro ny Pra cy otrzy ma li:
Zbi gniew Fi gur ski, prze wod ni czą cy Okrę gu Ku jaw sko -Po mor -
skie go ZZ „Bu dow la ni”, Ja nusz Głom biń ski, prze wod ni czą cy
Mię dzy za kła do we go ZZ „Bu dow la ni” w Do li nie Ni dy, Mi ro sław
Ossow ski, se kre tarz kra jo wy ds. ochro ny pra cy ZZ „Bu dow la ni”
i Da riusz Za rzec ki, czło nek za rzą du kra jo we go ZZ „Bu dow la ni”.

Pracodawcy wrażliwi
społecznie nagrodzeni

W Zam ku Kró lew skim w War sza wie 27 wrze -
śnia br. pod czas ga li fi na ło wej siód mej edy cji
kon kur su Pol skiej Or ga ni za cji Pra co daw ców
Osób Nie peł no spraw nych „Lo do ła ma cze” uho -
no ro wa ni zo sta li pra co daw cy, któ rzy z po -
wo dze niem łą czą wra żli wość spo łecz ną z biz -
ne sem. Jed ną z na gród w kon kur sie w ka te go rii za kład
pra cy chro nio nej wrę czy ła Iwo na Hic kie wicz, głów ny
in spek tor pra cy. Na gro dę tę otrzy ma ła fir ma MTM Wy -
twór nia Ar ty ku łów z Two rzyw Sztucz nych Ta de usz
Szcze pań ski z War sza wy za po moc w wy rów ny wa niu
szans osób, któ re są szcze gól nie za gro żo ne wy klu cze -

niem z ryn ku pra cy. W ka te go rii pra co daw ca nie przed -
się bio rą ca pierw sze miej sce za ję ło Mu zeum Ki ne ma -
to gra fii z Ło dzi, zaś „Su per lo do ła ma czem 2011” uho -
no ro wa no Sto wa rzy sze nie Po mo cy Dzie ciom Nie peł -
no spraw nym „Krok za Kro kiem” z Za mo ścia. Ty tuł
ho no ro wy „Lo do ła ma cza Spe cjal ne go” za dzia łal ność
na uko wo -dy dak tycz ną na rzecz śro do wi ska osób nie -
peł no spraw nych przy zna no prof. To ma szo wi Ta siem -
skie mu z Po zna nia. Jed nym z no mi no wa nych do tej
na gro dy był Ma rek Sko rus, star szy in spek tor pra cy
z Okrę go we go In spek to ra tu Pra cy w Ka to wi cach. Pa -
tro nat nad kon kur sem ob ję ła ma łżon ka Pre zy den ta RP
An na Ko mo row ska.

Spotkanie u związkowców
Głów ny in spek tor pra cy Iwo na Hic kie wicz go ści ła w śro dę

26 wrze śnia br. na po sie dze niu Ra dy OPZZ w War sza wie, gdzie
przed sta wi ła spra woz da nie z dzia łal no ści Pań stwo wej In spek cji
Pra cy w ro ku 2011. W spo tka niu uczest ni czy li ta kże: Mał go rza ta
Kwiat kow ska, za stęp ca głów ne go in spek to ra pra cy, któ ra omó -
wi ła dzia ła nia pro mo cyj ne i pre wen cyj ne pro wa dzo ne przez Pań -
stwo wą In spek cję Pra cy oraz Le szek Za jąc, dy rek tor De par ta -
men tu Nad zo ru i Kon tro li w Głów nym In spek to ra cie Pra cy.

Prze wod ni czą cy związ ku Jan Guz po zy tyw nie oce nił współ -
pra cę z in spek cją pra cy. 

Obradowała Komisja Prawna 
Uchwa lo no sta no wi ska roz strzy ga ją ce wąt pli wo ści

w spra wach: ● upraw nień kwa li fi ka cyj nych pra cow ni ka
wy ko nu ją cego pra ce spa wal ni cze; ● sto so wa nia przez
in spek to rów pra cy środ ków praw nych w spra wach z za -
kre su wy na gro dzeń; ● wy zna cza nia w po sta no wie niu
o na ło że niu grzyw ny ter mi nu wy ko na nia obo wiąz ku
okre ślo ne go w ty tu le wy ko naw czym; ● sta tu su spo łecz -
ne go in spek to ra pra cy po przej ściu za kła du pra cy lub
je go czę ści na no we go pra co daw cę; ● 14-dnio we go
okre su roz li cze nio we go prze wi dzia ne go w usta wie
o dzia łal no ści lecz ni czej.
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Nagrodzeni rolnicy
W pod su mo wa niu X edy cji kon kur su „Bez piecz ne go -

spo dar stwo rol ne”, któ re od by ło się 21 wrze śnia br. w Bed -
na rach k. Po zna nia, pod czas mię dzy na ro do wych tar gów
ma szyn i urzą dzeń rol ni czych AGRO SHOW, uczest ni czy li
za stęp ca głów ne go in spek to ra pra cy Mał go rza ta Kwiat -
kow ska oraz za stęp ca okrę go we go in spek to ra pra cy

w Po zna niu To masz Gaj dziń ski. Spe cjal na na gro da, jed -
na z wie lu ufun do wa naych przez głów ne go in spek to ra
pra cy, przy pa dła rol ni ko wi z woj. lu bel skie go za wpro -
wa dza nie roz wią zań zwięk sza ją cych bez pie czeń stwo pra -
cy w go spo dar stwie rol nym oraz wy jąt ko wą dba łość o er -
go no mię i po rzą dek w po miesz cze -
niach go spo dar skich i warsz ta to wych.
Za in te re so wa ni od wie dza li sto isko in -
for ma cyj ne PIP. Dla uczniów szkół rol -
ni czych zor ga ni zo wa no kon kurs wie -
dzy o bez pie czeń stwie pra cy, wzbo -
ga co ny emi sją fil mów in struk ta żo -
wych. In spek to rzy pra cy udzie la li po -
rad z za kre su bhp w rol nic twie.

„Navigator”
W sie dzi bie Głów ne go In spek to ra tu Pra cy 20 wrze śnia br.

od by ło się spo tka nie po świę co ne dal szym pra com nad pro gra -
mem Na vi ga tor. Uczest ni cy omó wi li uwa gi i pro po zy cje użyt -
kow ni ków oraz wy ni ki te stów przy go to wy wa nej do wdro że nia
no wej wer sji opro gra mo wa nia. Je go roz wój ma iść w kie run ku

zwięk sza nia au to ma ty -
zmu, sys te mów pod po -
wie dzi, wy ko rzy sty wa nia
da nych po mię dzy po -
szcze gól ny mi mo du ła mi.
Ma on rów nież wią zać
się z pro ce sem prze no -
sze nia da nych do ba zy
cen tral nej „Hob bit”.

O azbeście w Brukseli
Przed sta wi ciel ka Pań stwo wej In spek cji Pra cy uczest ni -

czy ła 17-18 wrze śnia br. w sie dzi bie Eu ro pej skiej Kon fe de ra -
cji Związ ków Za wo do wych w Bruk se li w mię dzy na ro do wym
se mi na rium po świę co nym roz po zna wa niu cho rób spo wo -
do wa nych sto so wa niem azbe stu i za gad nie niom wy pła ty
od szko do wań w kra jach UE. Spo tka nie zor ga ni zo wa ła Eu ro -
pej ska Fe de ra cja Pra cow ni ków Bu dow nic twa i Drze wiar stwa
we współ pra cy z dzia ła ją cym w Wiel kiej Bry ta nii Mię dzy na -
ro do wym Se kre ta ria tem ds. Za ka zu Sto so wa nia Azbe stu oraz
bel gij ska or ga ni za cja ABE VA. Syl wia Oziem bło -Brzyk czy
z De par ta men tu Nad zo ru i Kon tro li GIP przed sta wi ła do -
świad cze nia pol skiej in spek cji pra cy zwią za ne z nad zo rem
i kon tro lą prac przy usu wa niu azbe stu z obiek tów bu dow la -
nych w aspek cie re ali za cji kra jo we go Pro gra mu Oczysz cza -
nia Kra ju z Azbe stu (PO KzA) na la ta 2009-2032.

Na dożynkach 
Za stęp ca głów ne go in spek to ra pra cy Mał go rza ta Kwiat -

kow ska oraz okrę go wy in spek -
tor pra cy w Ło dzi An drzej Świ -
der ski wzię li udział w do rocz -
nych Do żyn kach Pre zy denc kich
w Spa le, któ re od by ły się 16
wrze śnia br. Sto isko i punkt in -
for ma cyj no -do rad czy zor ga ni -
zo wa ny przez łódz ki OIP, od wie -
dza li nie tyl ko rol ni cy, ale i oso -
by za in te re so wa ne uzy ska niem
po ra dy z za kre su pra wa pra cy.
Ta kże przed sta wi cie le władz wo je wódz kich, sa mo rzą do wych,
związ ków za wo do wych oraz or ga ni za cji i in sty tu cji współ pra -
cu ją cych z PIP.

Pielgrzymka Ludzi Pracy
Po nad 70 pra cow ni ków Pań stwo wej In spek cji Pra cy na cze -

le z głów nym in spek to rem pra cy Iwo ną Hic kie wicz wzię ło
udział 16 wrze śnia br. w ju bi le uszo wej XXX Piel grzym ce Lu dzi
Pra cy na Ja sną Gó rę. Głów nym punk tem wy da rze nia, w któ -
rym uczest ni czy ło oko ło 30 ty się cy piel grzy mów, by ła msza
świę ta spra wo wa na na wa łach ja sno gór skich. Eu cha ry stii prze -
wod ni czył kard. Hen ryk Gul bi no wicz, kar dy nał se nior z Wro -
cła wia, na to miast ho mi lię wy gło sił bp An to ni Dy dycz.

Bhp w budownictwie
Pre zes Za rzą du Skan ska S.A. Krzysz tof An dru le wicz

13 wrze śnia br. był go ściem głów ne go in spek to ra pra cy Iwo -
ny Hic kie wicz. Roz ma wia no o dzia ła niach po dej mo wa nych
przez naj więk sze fir my bu dow la ne w Pol sce w ra mach „Po -
ro zu mie nia dla Bez pie czeń stwa w Bu dow nic twie”, któ re mu
prze wod ni czy obec nie fir ma Skan ska. 

Ini cja ty wa ma na ce lu po pra wę bez pie czeń stwa na pol -
skich bu do wach. Za kła da m.in. wpro wa dze nie roz wiązń sys -
te mo wych z bhp, ta kich jak: wspól ne wzo ry do ku men tów,
mo del po twier dza nia kwa li fi ka cji za wo do wych pra cow ni -
ków bu dow la nych czy szko le nia okre so we. W spo tka niu
wzię li udział: za stęp ca głów ne go in spek to ra pra cy Mał go -
rza ta Kwiat kow ska, Le szek Za jąc i Krzysz tof Ko wa lik, dy -
rek to rzy De par ta men tów Nad zo ru i Kon tro li oraz Pre wen cji
i Pro mo cji Głównego Inspektoratu Pracy.

Głów ny in spek tor pra cy
Iwo na Hic kie wicz i za stęp ca
Mał go rza ta Kwiat kow ska
spo tka ły się 13 wrze śnia br.
w Głów nym In spek to ra cie Pra -
cy w War sza wie z prze wod ni -
czą cym Ko mi sji Kra jo wej NSZZ
„So li dar ność” Pio trem Du dą,
je go za stęp cą Bog da nem Bi -
siem oraz Hen ry kiem Na ko -

niecz nym, człon kiem pre zy dium Ko mi sji Kra jo wej „So li dar no ści”. Oma wia no za gad nie nia
wza jem nej współ pra cy, rów nież w za kre sie szko leń prze pro wa dza nych przez PIP dla człon -
ków związ ku i spo łecz nych in spek to rów pra cy, de kla ru jąc go to wość jej po sze rza nia i wzbo -
ga ca nia. Do brze oce nio no współ dzia ła nie in spek cji i struk tur związ ko wych oraz przed się -
wzię cia słu żą ce eli mi no wa niu na ru szeń praw pra cow ni czych.

Kapituła
konkursu 

W Okrę go wym In spek to racie
Pra cy w Ka to wi cach 17 wrze śnia
br. od by ło się dru gie po sie dze -
nie ka pi tu ły kon kur su „Bez piecz -
ny skok z bhp do gór nic twa”.
Pod czas spo tka nia je go współ -
or ga ni za to rów, przed sta wi cie li
OIP, Wy ższe go Urzę du Gór ni cze -
go, Spół ek Wę glo wych oraz Ku -
ra to rium Oświa ty w Ka to wi cach,
przed sta wio no re gu la min kon -
kur su, omó wio no or ga ni za cję
po szcze gól nych je go eta pów, ze
szcze gól nym uwzględ nie niem
fi na łu, któ ry za pla no wa no na
20 li sto pa da br.

Eksperci w Danii
W Mi ni ster stwie Pra cy Kró -

le stwa Da nii w Ko pen ha dze od -
by ło się 3 wrze śnia br. spo tka -
nie gru py eks perc kiej z Mi ni -
sterstw Go spo dar ki, Spraw Za -
gra nicz nych, Pra cy i Po li ty ki Spo -
łecz nej, Am ba sa dy RP w Ko pen -
ha dze oraz Pań stwo wej In spek -
cji Pra cy z pra cow ni ka mi duń -
skich or ga nów ad mi ni stra cji pra -
cy. Wi zy ta słu ży ła m.in. omó wie -
niu pro ble mów, z ja ki mi sty ka ją
się pol scy przed się bior cy sek to -
ra bu dow la ne go, świad czą cy
usłu gi na te re nie Da nii, w szcze -
gól no ści wy ni ka ją cych z obo -
wiąz ku re je stro wa nia dzia łal no -
ści pro wa dzo nej za gra ni cą w Re -
je strze Pod mio tów Za gra nicz -
nych RUT. Pań stwo wą In spek cję
Pra cy re pre zen to wał Da riusz
Gór ski z De par ta men tu Le gal -
no ści Za trud nie nia GIP.

Spotkanie z przedstawicielami „Solidarności”

CargOlimpiada Bezpieczeństwa
Z ini cja ty wy Okre go we go In spek to ra tu Pra cy w Ło dzi i przed się bior stwa PKP CAR GO S.A.

we wrze śniu br. w Zgie rzu od by ła się „Car gO lim pia da Bez pie czeń stwa”. Do ty czy ła ona za -
gad nień bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy, pra wa pra cy, bez pie czeń stwa w trans por cie ko -
le jo wym i w ru chu dro go wym. Ce lem przed się wzię cia by ło uświa do mie nie pro ble mu za -
gro żeń bez pie czeń stwa w ży ciu za wo do wym i pry wat nym oraz za pre zen to wa nie spo so -
bów ich eli mi na cji. W im pre zie uczest ni czy ło 1300 osób: pra cow ni cy za kła du z te re nu wo -
je wódz twa łódz kie go, ich ro dzi ny i za pro sze ni go ście. 

Nagroda dla Jakuba Chojnickiego
Pod czas pod su mo wa nia kon kur su „Bez piecz ne go spo dar stwo

rol ne”, któ re od by ło się 21 wrze śnia br. w Bed na rach k. Po zna nia,
mi ni ster rol nic twa i roz wo ju wsi Sta ni sław Ka lem ba uho no ro wał
Ja ku ba Choj nic kie go z Głów ne go In spek to ra tu Pra cy pa miąt ko -
wą gra we ro wa ną ta blicz ką za ca ło kształt dzia łań po dej mo wa -
nych na rzecz po pra wy bez pie czeń stwa i wa run ków pra cy w go -
spo dar stwach rol nych.



Po dy plo mo we, czy li ja kie?

Naj wię cej wąt pli wo ści bu dzi ła jed nak sy -
tu acja osób koń czą cych stu dia po dy plo mo -
we. Ko deks pra cy nie okre śla, co na le ży ro zu -
mieć pod po ję ciem stu diów. Do 30 wrze -
śnia 2011 r. w ślad za Mi ni ster stwem Pra cy
i Po li ty ki Spo łecz nej przyj mo wa no, że urlop
szko le nio wy w wy mia rze 21 dni przy słu gu je
nie tyl ko oso bom od by wa ją cym stu dia li cen -
cjac kie lub ma gi ster skie, ale rów nież stu den -
tom stu diów po dy plo mo wych, o ile – zgod -
nie z pro gra mem stu diów – koń czą się one
zło że niem pra cy dy plo mo wej lub eg za mi nu
dy plo mo we go. Ta kie sta no wi sko opie ra ło się
na brzmie niu §8 Roz po rzą dze nia Mi ni stra Na -
uki i Szkol nic twa Wy ższe go z 19.12.2008 r.
w spra wie ro dza jów ty tu łów za wo do wych
nada wa nych ab sol wen tom stu diów i wzo -
rów dy plo mów oraz świa dectw wy da wa nych
przez uczel nie (Dz. U. z 2009 r., nr 11, poz. 61
z późn. zm.), któ ry sta no wił, że wa run kiem
wy da nia świa dec twa ukoń cze nia stu diów po -
dy plo mo wych jest zre ali zo wa nie prze wi dzia -
ne go w pro gra mie tych stu diów za kre su
kształ ce nia, zło że nie eg za mi nów prze wi dzia -
nych pro gra mem oraz zło że nie pra cy dy plo -
mo wej lub eg za mi nu dy plo mo we go, je że li
pro gram tych stu diów to prze wi du je.

Z dniem 1 paź dzier ni ka 2011 r. we szło
w ży cie no we Roz po rzą dze nie Mi ni stra Na uki
i Szkol nic twa Wy ższe go z 1 wrze śnia 2011 r.
w spra wie ty tu łów za wo do wych nada wa nych
ab sol wen tom stu diów, wa run ków wy da wa -
nia oraz nie zbęd nych ele men tów dy plo mów
ukoń cze nia stu diów i świa dectw ukoń cze nia

stu diów po dy plo mo wych oraz wzo ru su ple -
men tu do dy plo mu (Dz. U. 2011 r., nr 196,
poz. 1167). W §6 okre śla ono, iż wa run kiem
wy da nia świa dec twa ukoń cze nia stu diów po -
dy plo mo wych jest uzy ska nie okre ślo nych
w pro gra mie kształ ce nia tych stu diów efek -
tów kształ ce nia i co naj mniej 60 punk tów
ECTS, zło że nie eg za mi nów oraz zło że nie pra -
cy koń co wej lub eg za mi nu koń co we go, je że li
prze wi du je to pro gram kształ ce nia stu diów
po dy plo mo wych. Tym sa mym w od nie sie niu

do stu diów po dy plo mo wych ter min „pra ca
dy plo mo wa” oraz „eg za min dy plo mo wy” za -
stą pio no od po wied nim po ję ciem „pra ca koń -
co wa” i„eg za min koń co wy”.

W obec nym sta nie praw nym nie ma za -
tem pod staw do udzie la nia urlo pu szko le -
nio we go pra cow ni kom pod no szą cym kwa li -
fi ka cje za wo do we w for mie stu diów po dy -
plo mo wych (Sta no wi sko DP z 16.02.12 r. GNP -
-364-023-29-1/12).

Umo wa szko le nio wa

Prze pi sy Ko dek su pra cy dość ogól nie for -
mu łu ją obo wią zek pra co daw cy uła twia nia
pra cow ni kom pod no sze nia kwa li fi ka cji za wo -
do wych. Nie ozna cza to jed nak, że pra co daw -
ca jest bez względ nie zo bli go wa ny do ka żdo -

Prze pi sy do ty czą ce pod no sze nia kwa li fi -
ka cji za wo do wych pra cow ni ka za war te
w art. 1031–1036 Ko dek su pra cy zo sta ły do da -
ne usta wą no we li zu ją cą z 20 ma ja 2010 r., któ -
ra we szła w ży cie 16 lip ca te go ro ku. Wcze -
śniej ta pro ble ma ty ka ure gu lo wa na by ła w roz -
po rzą dze niu Mi ni stra Edu ka cji Na ro do wej oraz
Mi ni stra Pra cy i Po li ty ki So cjal nej z 12 paź -
dzier ni ka 1993 r. w spra wie za sad i wa run -
ków pod no sze nia kwa li fi ka cji za wo do wych
i wy kształ ce nia ogól ne go do ro słych (Dz. U.
z 1993 r., Nr 103, poz. 472 z późn. zm.).

Za zgo dą lub z ini cja ty wy

Jed nym z pod sta wo wych obo wiąz ków
pra co daw cy jest uła twia nie pra cow ni kom
pod no sze nia kwa li fi ka cji za wo do wych. Wy -
ni ka to z Ko dek su pra cy, a kon kret nie art. 103¹ -
-1036. który wy ró żnia dwie sy tu acje, tj. pod -
no sze nie kwa li fi ka cji za wo do wych za zgo dą
lub z ini cja ty wy pra co daw cy oraz do kształ -
ca nie się pra cow ni ka cał ko wi cie we wła snym
za kre sie. Tyl ko w pierw szym przy pad ku pra -
cow ni ko wi przy słu gu je płat ny urlop szko le -
nio wy, do któ re go pra wo wy ni ka wprost
z art. 103¹ §2 pkt. 2 K.p. Wy miar te go urlo pu
uza le żnio ny jest od ro dza ju do kształ ca nia
pod ję te go przez za trud nio ne go i wy no si:

➤ 6 dni – dla pra cow ni ka przy stę pu ją ce -
go do eg za mi nów eks ter ni stycz nych, ma tu -
ral ne go oraz po twier dza ją ce go kwa li fi ka cje
za wo do we;

➤ 21 dni w ostat nim ro ku stu diów
– na przy go to wa nie pra cy dy plo mo wej oraz
przy go to wa nie się i przy stą pie nie do eg za -
mi nu dy plo mo we go.

Ilość dni urlo pu szko le nio we go za le ży od ro -
dza ju eg za mi nu, któ ry koń czy cykl na uki, co
wa run ku je rów nież wy stą pie nie sa me go pra -
wa do te go urlo pu. Za tem, je śli na uka nie bę -
dzie koń czy ła się jed nym z wy mie nio nych eg -
za mi nów, to pra cow nik nie bę dzie mógł sko -
rzy stać z płat ne go wol ne go na na ukę.

Nie za wsze jed nak przy wo ły wa ne po ję cia
są oczy wi ste i pro ste do zde fi nio wa nia. Wąt -
pli wo ści po ja wia ją się cho cia żby w przy pad -
ku eg za mi nu po twier dza ją ce go kwa li fi ka cje
za wo do we. We dług sta no wi ska MPiPS, jest
to eg za min zda wa ny w ce lu uzy ska nia dy -
plo mu po twier dza ją ce go kwa li fi ka cje za wo -
do we po ukoń cze niu m.in. za sad ni czej szko -
ły za wo do wej, czte ro let nie go tech ni kum oraz
trzy let nie go tech ni kum dla ab sol wen tów za -
sad ni czej szko ły za wo do wej (art. 9 ust 1 pkt. 3
lit a, d, f – h – usta wy o sys te mie oświa ty 
Dz. U. z 2004 r., nr 256, poz. 2572). Za ta ki eg -
za min na le ży uznać rów nież eg za min kwa li -
fi ka cyj ny, o któ rym mo wa w § 1 pkt. 5 roz po -
rzą dze niu Mi ni stra Edu ka cji i Na uki w spra -
wie uzy ski wa nia i uzu peł nia nia przez oso by
do ro słe wie dzy ogól nej, umie jęt no ści i kwa -
li fi ka cji za wo do wych w for mach po zasz kol -
nych (Dz. U. z 2006 r., Nr 31, poz. 216), umo -
żli wia ją cy oce nę po zio mu opa no wa nia wia -
do mo ści i umie jęt no ści z za kre su za wo du
wy stę pu ją ce go w kla sy fi ka cji za wo dów szkol -
nic twa za wo do we go, prze wi dzia ne go
do kształ ce nia w za sad ni czej szko le za wo do -
wej, któ re go zda nie umo żli wia uzy ska nie ty -
tu łu za wo do we go. Pra wo do urlo pu szko le -
nio we go na udział w eg za mi nie po twier dza -
ją cym kwa li fi ka cje za wo do we mo że przy słu -
gi wać rów nież, gdy in ne prze pi sy tak okre -
śla ją wa run ki po twier dza nia kwa li fi ka cji za -
wo do wych. Urlop szko le nio wy nie przy słu -
gu je na to miast, je że li prze pi sy nie wią żą
z ukoń cze niem da nej for my kształ ce nia obo -
wiąz ku po twier dze nia uzy ska nia kwa li fi ka cji
za wo do wych w for mie eg za mi nu. Za tem we -
dług MPiPS, urlop szko le nio wy prze wi dzia ny
w no wych prze pi sach nie przy słu gu je, je że li
or ga ni za tor pod no sze nia kwa li fi ka cji za wo -
do wych przez pra cow ni ka sam za de cy du je,
że da na for ma kształ ce nia koń czy się eg za -
mi nem, na zwa nym przez nie go eks ter ni stycz -
nym lub po twier dza ją cym kwa li fi ka cje za wo -
do we.

Urlop szko le nio wy nie dla ka żde go

Magdalena Kawałko

Tyl ko w przy pad ku pod no sze nia kwa li fi ka cji za wo do wych
za zgo dą lub z ini cja ty wy pra co daw cy, pra cow ni ko wi przy -
słu gu je płat ny urlop szko le nio wy, do któ re go pra wo wy ni ka
wprost z art. 1031 § 2 pkt. 2 K.p.

Urlop szko le nio wy jest
jed nym z upraw nień do -
kształ ca ją ce go się pra -
cow ni ka. Jed nak nie
przy słu gu je on w ka -
żdym przy pad ku pod no -
sze nia kwa li fi ka cji
za wo do wych, ale tyl ko
wte dy, gdy na uka od by -
wa się za zgo dą lub z ini -
cja ty wy pra co daw cy.
Po nad to, je go przy zna -
nie jest uwa run ko wa ne
za koń cze niem cy klu
kształ ce nia okre ślo nym
ro dza jem eg za mi nu.

PRAWO
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Urlop szko le nio wy przysługuje
tyl ko wte dy, gdy na uka od by -
wa się za zgo dą lub z ini cja ty -
wy pra co daw cy. 

910/2012 IP



swo bo dy umów i jed no stron nie bez względ -
nie obo wią zu ją ce go cha rak te ru prze pi sów
pra wa pra cy. Po za tym, udzie la nie pra cow ni -
kom urlo pów bez płat nych jest już ure gu lo -
wa ne w art. 174 K.p. 

Prze pis art. 1036 ma więc tyl ko ta kie zna -
cze nie, że wy ja śnia, iż pra co daw ca mo że przy -
zna wać świad cze nia pra cow ni kom pod no -
szą cym kwa li fi ka cje za wo do we, nie wy ra ża -
jąc jed no cze śnie zgo dy na pod no sze nie przez
pra cow ni ka kwa li fi ka cji za wo do wych, o któ -
rych jest mo wa w art. 1031 § 1.

Pra co daw ca, zgod nie z za sa dą swo bo dy
umów, mo że przy znać pra cow ni ko wi, któ ry
z wła snej ini cja ty wy pod no si kwa li fi ka cje za -
wo do we ta kże in ne świad cze nia, po za wy -
mie nio ny mi w art. 1036. Trud no by ło by jed -
nak uznać, że w sy tu acji, gdy pra cow nik za -
mie rza pod jąć lub pod jął z wła snej ini cja ty -
wy pod no sze nie kwa li fi ka cji za wo do wych,
a pra co daw ca nie go dzi się na za war cie z pra -
cow ni kiem umo wy o pod no sze nie kwa li fi -
ka cji za wo do wych ure gu lo wa nej w art. 1031-
1035 K.p., stro ny mo gą za wrzeć umo wę, w któ -
rej swo bod nie ukształ tu ją świad cze nia przy -
słu gu ją ce pra cow ni ko wi od pra co daw cy oraz
obo wiąz ki pra cow ni ka po zo sta wa nia przez
okre ślo ny czas w sto sun ku pra cy po za koń -
cze niu pod no sze nia kwa li fi ka cji za wo do wych
i zwro tu po nie sio nych przez pra co daw cę
kosz tów świad czeń w ra zie nie ukoń cze nia
na uki lub szko le nia al bo usta nia sto sun ku
pra cy przed upły wem umó wio ne go cza su
po zo sta wa nia pra cow ni ka w sto sun ku pra cy
po za koń cze niu na uki lub szko le nia. Uzna -
wa ło by się bo wiem w ten spo sób, że pra co -
daw ca, nie wy ra ża jąc for mal nie zgo dy na za -
pro po no wa ne przez pra cow ni ka pod no sze -
nie kwa li fi ka cji za wo do wych, mo że wy łą czyć
za sto so wa nie art. 1031-1035 K.p. do za wie ra -
nej z pra cow ni kiem umo wy okre śla ją cej
świad cze nia przy słu gu ją ce pra cow ni ko wi
od pra co daw cy oraz obo wiąz ki pra cow ni ka.

Sąd Naj wy ższy w uchwa le z dnia 10 mar -
ca 2005 r., II PZP 2/05, OSNP 2005, nr 16,
poz. 240, od no szą cej się do prze pi sów roz -
po rzą dze nia Mi ni stra Edu ka cji Na ro do wej
oraz Mi ni stra Pra cy i Po li ty ki So cjal nej z 12
paź dzier ni ka 1993 r. w spra wie za sad i wa -
run ków pod no sze nia kwa li fi ka cji za wo do -
wych i wy kształ ce nia ogól ne go do ro słych
(Dz. U. z 1993 r., nr 103, poz. 472) stwier dził,
że umo wa o świad cze nia za war ta przez pra -
co daw cę z pra cow ni kiem, któ ry pod jął na -
ukę lub szko le nie bez skie ro wa nia pra co daw -
cy, nie jest re gu lo wa na prze pi sa mi pra wa pra -

cy i mo że zo stać swo bod nie ukształ to wa -
na przez stro ny. Sta no wi sko wy ra żo ne w po -
wo ła nej uchwa le do ty czy ło jed nak in nej re -
gu la cji, niż obec nie obo wią zu ją ca. W tej bo -
wiem nie wy stę pu je „skie ro wa nie pra cow ni -
ka na na ukę lub szko le nie”, jest tyl ko po ję cie
„pod ję cia na uki lub szko le nia z ini cja ty wy lub
za zgo dą pra co daw cy”.

Na wet, je że li pra co daw ca od ma wia bez
uza sad nio nych po wo dów udzie le nia pra cow -
ni ko wi bez płat ne go zwol nie nia od pra cy lub
bez płat ne go urlo pu, to pra cow nik nie ma
mo żli wo ści sku tecz ne go wy eg ze kwo wa nia
od pra co daw cy udzie le nia płat ne go zwol nie -
nia od pra cy lub udzie le nia urlo pu bez płat -
ne go na tej pod sta wie.

Wpro wa dzo ne do Ko dek su pra cy mo cą
usta wy no we li zu ją cej prze pi sy art. 1031- 1036

w spo sób ogól ny re gu lu ją za sa dy pod no -
sze nia przez pra cow ni ków kwa li fi ka cji za -

wo do wych, w prze ci wień stwie do obo wią -
zu ją ce go wcze śniej roz po rzą dze nia. Usta -
wo daw ca po zo sta wił stro nom więk szą swo -
bo dę w kształ to wa niu wza jem nych praw
i obo wiąz ków, co na le ży oce nić po zy tyw -
nie. W tej sy tu acji szcze gól ne go zna cze nia
na bie ra ją umo wy szko le nio we, w któ rych
stro ny mo gą szcze gó ło wo re gu lo wać wza -
jem ne upraw nie nia i zo bo wią za nia. Ne ga -
tyw nie na to miast oce nić mo żna fakt, iż pra -
cow nik osta tecz nie nie ma mo żli wo ści sku -
tecz ne go wy eg ze kwo wa nia urlo pu szko le -
nio we go – płat ne go lub bez płat ne go. Tym
sa mym mo że się zda rzyć, że pra cow nik w ogó -
le nie sko rzy sta z upraw nie nia, któ re da je
mu Ko deks pra cy. Pa mię tać jed nak na le ży,
że pod no sze nie kwa li fi ka cji za wo do wych
jest wa żne za rów no dla pra co daw cy, jak i dla
pra cow ni ka. Dla pra co daw cy, po nie waż dzię -
ki te mu zwięk sza się kom pe ten cja je go pra -
cow ni ków, któ rzy mo gą le piej i rze tel niej
wy ko ny wać swo ją pra cę, a dla pra cow ni ka,
gdyż dzię ki do dat ko wym kur som i szko le -
niom pod no si swo je kwa li fi ka cje, zwięk sza
efek tyw ność pra cy i roz wi ja sie bie oraz swo -
je umie jęt no ści.

Magdalena Kawałko
OIP Olsztyn
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ra zo wej ak cep ta cji ka żdej for my do kształ ca -
nia się pra cow ni ka. Jak wska zał jed nak SN
w uchwa le II PZP 2/05, do pra co daw cy na le ży
„uła twia nie” pod no sze nia kwa li fi ka cji, przez
co na le ży ro zu mieć nie odma wia nie bez uza -
sad nio nych przy czyn zgo dy na ko rzy sta nie
z wy bra nej przez pra cow ni ka for my kształ ce -
nia oraz two rze nie po zy tyw nej at mos fe ry wo -
bec uczą cych się pra cow ni ków. Mo że wy stą -
pić sy tu acja, że pra co daw ca nie bę dzie za in -

te re so wa ny pla na mi edu ka cyj ny mi pra cow -
ni ka i od mó wi uczest ni cze nia w nich. Ewen -
tu al na de cy zja w po sta ci zgo dy pra co daw cy
na pod no sze nie kwa li fi ka cji za wo do wych uze -
wnętrz nia się za zwy czaj w umo wie (tzw. umo -
wie szko le nio wej) do ty czą cej wza jem nych
praw i obo wiąz ków stron sto sun ku pra cy zwią -
za nych z pod no sze niem kwa li fi ka cji za wo do -
wych przez pra cow ni ka (art. 1034 § 1 K.p.).

Prze pi sy Ko dek su pra cy nie de fi niu ją okre -
śle nia „za zgo dą pra co daw cy”. Za tem, w tej
kwe stii na le ża ło by od wo łać się do od po wied -
nich prze pi sów pra wa cy wil ne go (art. 300
K.p.). Zgod nie z art. 60 K.c., wo la oso by do ko -
nu ją cej czyn no ści praw nej mo że być wy ra -
żo na przez ka żde za cho wa nie się tej oso by,
któ re ujaw nia jej wo lę w spo sób do sta tecz -
ny. Jak za tem wska za no – zgo dę swą pra co -
daw ca uze wnętrz nia w umo wie szko le nio -
wej, bo wiem co do za sa dy, jest obo wią za ny
ją za wrzeć.

W przy pad ku nie za war cia umo wy szko -
le nio wej o wy ra że niu lub niewy ra że niu zgo -
dy przez pra co daw cę na pod no sze nie przez
pra cow ni ka kwa li fi ka cji za wo do wych – de -
cy do wać bę dzie je go za cho wa nie wo bec pra -
cow ni ka. W świe tle art. 60 K.c. w związ ku
z art. 300 K.p. – udzie le nie pra cow ni ko wi
przez pra co daw cę świad cze nia na le żne go
pra cow ni kom pod no szą cym kwa li fi ka cje za -
wo do we (np. udzie le nie urlo pu szko le nio we -
go) lub przy zna nie świad cze nia fa kul ta tyw -
ne go (np. po kry cie opłat za prze jazd, pod -
ręcz ni ki czy za kwa te ro wa nie), mo że być oce -
nio ne ja ko fak tycz ne wy ra że nie przez pra co -
daw cę zgo dy na pod no sze nie kwa li fi ka cji za -
wo do wych przez pra cow ni ka.

Umo wę szko le nio wą, co do za sa dy, na le -
ży za wrzeć przed roz po czę ciem przez pra -
cow ni ka pod no sze nia kwa li fi ka cji za wo do -

wych, a naj póź niej – przed roz po czę ciem
przez nie go ko rzy sta nia ze świad czeń prze -
wi dzia nych dla pra cow ni ków pod no szą cych
kwa li fi ka cje za wo do we. Po przez za war cie
umo wy szko le nio wej pra co daw ca wy ra ża bo -
wiem swo ją ini cja ty wę w kwe stii pod no sze -
nia kwa li fi ka cji za wo do wych przez pra cow -
ni ka lub zgo dę na ten pro ces, je że li ini cja ty -
wa po cho dzi od pra cow ni ka. Umo wa szko le -
nio wa po win na być za war ta na pi śmie,
przy czym pi sem na for ma umo wy jest za -
strze żo na dla ce lów do wo do wych. Pra co daw -
ca nie ma obo wiąz ku za wie rać umo wy szko -
le nio wej je dy nie wów czas, gdy nie za mie rza
zo bo wią zać pra cow ni ka do po zo sta wa nia
w za trud nie niu po ukoń cze niu pod no sze nia
kwa li fi ka cji za wo do wych (art. 1034 § 3 K.p.).
W umo wie szko le nio wej okre śla się wza jem -
ne pra wa i obo wiąz ki stron, zwią za ne z pod -
no sze niem przez pra cow ni ka kwa li fi ka cji za -
wo do wych. Przy kła do wo, usta le nia te mo gą
do ty czyć: wy mia ru zwol nie nia z ca ło ści lub
czę ści dnia pra cy na czas nie zbęd ny, by punk -
tu al nie przy być na obo wiąz ko we za ję cia oraz
pod czas ich trwa nia; wy ższe go, niż wska za -
ny w K.p., wy mia ru urlo pu szko le nio we go;
krót sze go niż 3 la ta okre su po zo sta wa nia
w za trud nie niu po ukoń cze niu pod no sze nia
kwa li fi ka cji za wo do wych (tzw. „okres od pra -
co wa nia”); przy zna nia do dat ko wych świad -
czeń, np. opła ty za kształ ce nie. Umo wa szko -
le nio wa nie mo że na to miast za wie rać po sta -
no wień mniej ko rzyst nych dla pra cow ni ka,
niż prze wi du ją to prze pi sy Ko dek su pra cy.
Stro ny nie mo gą za tem za strzec w umo wie
szko le nio wej, że np. pra co daw ca nie bę dzie
udzie lał pra cow ni ko wi zwol nień na obo wiąz -
ko we za ję cia, ob ni ży mu wy miar urlo pu szko -
le nio we go czy też wy dłu ży okres od pra co -
wa nia.

Wol ne bez wy na gro dze nia

Prze pis art. 1036 K.p. do ty czy sy tu acji,
w któ rej ini cja ty wa pod no sze nia kwa li fi ka cji
za wo do wych po cho dzi od pra cow ni ka, a pra -
co daw ca nie wy ra ził zgo dy na udzie la nie
świad czeń okre ślo nych w art. 1031 § 2 (płat -
ne zwol nie nia od pra cy i płat ny urlop szko le -
nio wy). Prze pis art. 1036 nie na kła da w tej sy -
tu acji obo wiąz ku pra co daw cy udzie la nia pra -
cow ni ko wi bez płat nych zwol nień od pra cy
lub urlo pów bez płat nych. Jest tam tyl ko mo -
wa o mo żli wo ści udzie la nia pra cow ni ko wi ta -
kich świad czeń. Upo wa żnie nie pra co daw cy
do wspo mnia nych dzia łań wy ni ka ogól nie ze
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W obec nym sta nie praw nym nie ma pod staw do udzie la -
nia urlo pu szko le nio we go pra cow ni kom pod no szą cym kwa -
li fi ka cje za wo do we w for mie stu diów po dy plo mo wych.

Po przez za war cie umo wy szko le nio wej pra co daw ca wy ra -
ża swo ją ini cja ty wę w kwe stii pod no sze nia kwa li fi ka cji za -
wo do wych przez pra cow ni ka lub zgo dę na ten pro ces, je że li
ini cja ty wa po cho dzi od pra cow ni ka.



Pod sta wo we kry te ria, któ re ma ją wpływ
na ró żni co wa nie wy na gro dze nia za pra cę pra -
cow ni ków, wprost wy ni ka ją z tre ści art. 78
§ 1 K.p. Zgod nie z tym prze pi sem, wy na gro -
dze nie za pra cę po win no być tak usta lo ne,
aby od po wia da ło w szcze gól no ści ro dza jo wi
wy ko ny wa nej pra cy i kwa li fi ka cjom wy ma -
ga nym przy jej wy ko ny wa niu, a ta kże uwzględ -
nia ło ilość i ja kość świad czo nej pra cy. Naj -
bar dziej obiek tyw ne i naj prost sze w spraw -
dze niu i po rów na niu są nie wąt pli wie kwa li fi -
ka cje za wo do we po trzeb ne do wy ko ny wa -
nia da nej pra cy. Do ich spraw dze nia wy star -
czy oka za nie od po wied nie go do ku men tu 
np. dy plo mu ukoń cze nia szko -
ły czy świa dec twa pra cy. Na -
to miast przy kry te rium ro dza -
ju pra cy bie rze się pod uwa gę
trzy pod sta wo we jej ce chy: cię -
żkość, zło żo ność i od po wie -
dzial ność (Pro blem dys kry mi -
na cji pła co wej przy pra cach
in ter wen cyj nych i ro bo tach pu -
blicz nych, Bar tosz Mu rak, Pra -
ca i Za bez pie cze nia Spo łecz -
ne nr 3/2011, str. 30). 

Na le ży rów nież pod kre ślić,
że nie sta no wi na ru sze nia za -
sa dy rów ne go trak to wa nia ró -
żni co wa nie za sad wy na gra dza -
nia z uwzględ nie niem kry te -
rium sta żu pra cy (art. 183b § 2
pkt 4 K.p.). Z ta ką sy tu acją ma -
my do czy nie nia przy wy pła -
ca niu pra cow ni kom do dat ku
sta żo we go czy na gro dy ju bi le uszo wej. Wśród
in nych kry te riów, któ re mo gą wpły wać na ró -
żni co wa nie wy na gro dzeń pra cow ni ków, mo -
żna jesz cze wy mie nić: za an ga żo wa nie w pra -
cę lub wy peł nia nie do dat ko wych obo wiąz -
ków.

Jak stwier dził Sąd Naj wy ższy w wy ro ku
z 7.04.2011 r. (I PK 232/10), o dys kry mi na cji
w wy na gra dza niu mo że my mó wić do pie ro
wów czas, gdy wy na gro dze nie pra cow ni ka do -
strze gal nie od bie ga od wy na gro dze nia in nych
pra cow ni ków wy ko nu ją cych pra cę jed na ko -
wą lub o jed na ko wej war to ści. Jak rów nież
ko niecz ne jest wy stę po wa nie w da nym za kła -
dzie pra cy po rów ny wal ne go sta no wi ska pra -
cy (wy rok SN z 15.03.2006 r. II PK 154/05).

Oso ba, wo bec któ rej pra co daw ca na ru -
szył za sa dę rów ne go trak to wa nia w za trud -
nie niu, ma pra wo do cho dze nia przed są dem
od szko do wa nia w wy so ko ści nie ni ższej niż
mi ni mal ne wy na gro dze nie usta lo ne na pod -

sta wie od ręb nych prze pi sów (art. 183d K.p.).
W przy pad ku na ru sze nia za sa dy rów ne go
trak to wa nia w za trud nie niu w za kre sie wy -

so ko ści wy na gro dze nia w prze szło ści, pra -
cow nik mo że do cho dzić od szko do wa nia w wy -
so ko ści ró żni cy mie dzy wy na gro dze niem, ja -
kie po wi nien otrzy mać bez na ru sze nia za sa -

dy rów ne go trak to wa nia (wy -
rok SN z 22.02.2007 r. I PK
242/06). W po stę po wa niu
przed są dem pra cow nik po -
wi nien wska zać fak ty upraw -
do po dob nia ją ce za rzut nie -
rów ne go trak to wa nia w za -
trud nie niu. Pra co daw ca mo że
oba lić twier dze nie pra cow ni -
ka, wska zu jąc, że w swo im po -
stę po wa niu kie ro wał się obiek -
tyw ny mi po wo da mi (wy rok SN
z 15.09.2006 r. I PK 97/06).

Pra co daw cy po win ni szcze -
gól nie uwa żać przy two rze niu
prze pi sów we wnątrz za kła do -
wych, któ re bę dą obo wią zy -
wać w da nym za kła dzie pra cy.
Nie prze my śla ny za pis mo że bo -
wiem wią zać się z za rzu tem
dys kry mi na cji pra cow ni ków,

a po sta no wie nia umów o pra cę i in nych ak -
tów sta no wią cych pod sta wę na wią za nia sto -
sun ku pra cy, na ru sza jąc za sa dę rów ne go trak -

to wa nia w za trud nie niu, są po pro stu nie wa -
żne (art. 18 § 3 K.p.). 

Pra co daw ca, aby bro nić się przed ewen -
tu al ny mi za rzu ta mi pra cow ni ków, po wi nien
pre cy zyj nie okre ślić za kres obo wiąz ków i od -
po wie dzial no ści pra cow ni ka, wpro wa dzić wi -
deł ki pła co we oraz prze pro wa dzić pro ces
war to ścio wa nia sta no wisk pra cy.

Łu kasz Szpil ski
OIP Zie lo na Gó ra

Jed ną z fun da men tal nych za sad, wy ni ka -
ją cych z prze pi sów pra wa pra cy, jest za sa da
rów ne go trak to wa nia w za trud nie niu. Da je
ona pra cow ni kom le gi ty ma cję praw ną do do -
cho dze nia swo ich praw do ty czą cych wła ści -
we go trak to wa nia przez prze ło żo nych.

Pra cow ni cy ma ją rów ne pra wa z ty tu łu
jed na ko we go wy peł nia nia ta kich sa mych obo -
wiąz ków (art. 112 usta wy z dnia 26.06.1974 r.
K.p. – Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 98 ze zm.).
Nie do pusz czal ne jest ró żni co wa nie pra cow -
ni ków we dług ta kich kry te riów, jak w szcze -
gól no ści: płeć, wiek, nie peł no spraw ność, ra -
sa, re li gia, na ro do wość, prze ko na nia po li tycz -
ne, przy na le żność związ ko wa, po cho dze nie
et nicz ne, wy zna nie, orien ta cja sek su al na, za -
trud nie nie na czas okre ślo ny lub nie okre ślo -
ny al bo za trud nie nie w peł nym lub w nie peł -
nym wy mia rze cza su pra cy (art. 113 K.p.).

Rów ność w za kre sie wa run ków za trud -
nie nia obej mu je za rów no wa run ki śro do wi -
ska pra cy, jak i wa run ki wy na gro dze nia. Zgod -
nie z art. 183c K.p., pra cow ni cy ma ją pra wo
do jed na ko we go wy na gro dze nia za jed na -
ko wą pra cę lub za pra cę o jed na ko wej war -
to ści. Wy na gro dze nie to obej mu je wszyst kie
skład ni ki wy na gro dze nia, bez wzglę du na ich
na zwę i cha rak ter, a ta kże in ne świad cze nia
zwią za ne z pra cą, przy zna wa ne pra cow ni -
kom w for mie pie nię żnej lub w in nej for mie
niż pie nię żna np. bo ny war to ścio we, do dat -

ko we ubez pie cze nie, a ta kże ko rzy ści pły ną -
ce z ko rzy sta nia ze słu żbo we go sa mo cho du
czy te le fo nu ko mór ko we go. 

Za sa da ta do ty czy ta kże wa run ków na by -
cia na gro dy ju bi le uszo wej (wy rok SN
z 23.01.2002 r. I PKN 816/00) czy od pra wy

pie nię żnej. Sąd Naj wy ższy w wy ro ku
z 12.09.2006 r. (I PK 87/06) wy po wie dział się,
że po sta no wie nie za kła do we go ukła du zbio -
ro we go pra cy, przy zna ją ce w okre sie gwa -
ran to wa ne go za trud nie nia wy ższą od pra wę
pra cow ni ko wi zwal nia ne mu z pra cy póź niej,
niż pra cow ni ko wi zwal nia ne mu wcze śniej,
na ru sza za sa dę rów ne go trak to wa nia w za -
trud nie niu. Na to miast Sąd Naj wy ższy w wy -
ro ku z 21.01.2011 r. (II PK 169/10) stwier dził,
że na gro da (art. 105 K.p.) jest wy na gro dze -
niem w ro zu mie niu art. 183a K.p. i pra cow nik,
któ re mu na gro dy nie przy zna no, mo że jej
sku tecz nie do cho dzić, je że li wy ka że na ru sze -
nie przez pra co daw cę, za sad rów ne go trak -
to wa nia w za trud nie niu.

W dok try nie pra wa pra cy i orzecz nic twie
przyj mu je się, że pra ce jed na ko we, to pra ce
ta kie sa me pod wzglę dem ro dza ju, kwa li fi -
ka cji ko niecz nych do ich wy ko ny wa nia, wa -
run ków, w ja kich są świad czo ne, a ta kże – ilo -
ści i ja ko ści (wy rok SN z 18.09.2008
r. II PK 27/08). Z ko lei pra ce o jed na ko wej
war to ści to pra ce, któ rych wy ko ny wa nie wy -
ma ga od pra cow ni ków po rów ny wal nych kwa -
li fi ka cji za wo do wych, po twier dzo nych do ku -
men ta mi prze wi dzia ny mi w od ręb nych prze -
pi sach lub prak ty ką i do świad cze niem za wo -
do wym, a ta kże po rów ny wal nej od po wie -
dzial no ści (art. 183c §3 K.p.). 

Na le ży jed nak pa mię tać, że za sa da rów -
ne go trak to wa nia w za kre sie wy na gro dze nia
za pra cę nie ozna cza, że wszy scy pra cow ni cy
po win ni otrzy my wać za wsze to sa mo wy na -
gro dze nie. Wręcz prze ciw nie, pra co daw ca po -
wi nien do ce nić za an ga żo wa nie i ja kość wy -
ko ny wa nej przez pra cow ni ków pra cy, po -
przez przy zna wa nia im od po wied nie go wy -
na gro dze nia. W związ ku z tym, mo żli we jest
od mien ne po trak to wa nie przez pra co daw cę
pra cow ni ków w za kre sie wy na gro dze nia, ale
tyl ko z za sto so wa niem obiek tyw nych, ja snych
i przej rzy stych kry te riów, zgod nych z prze pi -
sa mi pra wa pra cy.

Równo, ale czy tyle samo?

Łukasz Szpilski
PRAWO
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Przy pad ki dys kry mi na -
cji pra cow ni ków przyj -
mu ją ro żną for mę. Mo gą
do ty czyć nie rów ne go
trak to wa nia już przy na -
wią za niu sto sun ku pra -
cy, jak rów nież w cza sie
za trud nie nia, np. w za -
kre sie otrzy ma ne go wy -
na gro dze nia. Gdy
tra fia ją na wo kan dę są -
do wą, na ogół są dy
przy zna ją ra cję pra cow -
ni kom.

Mo żli we jest od mien ne po trak to wa nie przez pra co daw cę
pra cow ni ków w za kre sie wy na gro dze nia, ale tyl ko z za sto -
so wa niem obiek tyw nych, ja snych i przej rzy stych kry te riów,
zgod nych z prze pi sa mi pra wa pra cy.

Oso ba, wo bec któ rej pra co daw ca na ru szył za sa dę rów ne -
go trak to wa nia w za trud nie niu, ma pra wo do cho dze nia
przed są dem od szko do wa nia w wy so ko ści nie ni ższej niż
mi ni mal ne wy na gro dze nie.

Wy na gro dze nie za pra cę po win no być tak usta lo ne, aby
od po wia da ło w szcze gól no ści ro dza jo wi wy ko ny wa nej pra -
cy i kwa li fi ka cjom wy ma ga nym przy jej wy ko ny wa niu, a ta -
kże uwzględ nia ło ilość i ja kość świad czo nej pra cy.



gły przedaw nie niu. Li tew ski pra co daw ca zo stał ska za ny za han del ko -
bie ta mi z Li twy oraz za gwał ty.

W in nym przy pad ku ło tew skie przed się bior stwo, bę dą ce tzw. skryt -
ką pocz to wą (tj. za re je stro wa ne na Ło twie, ale nie pro wa dzą ce w tym
kra ju żad nej dzia łal no ści), de le go wa ło do Nor we gii 12 pra cow ni ków
bu dow la nych. Pra cow ni cy ci zo sta li zmu sze ni do za re je stro wa nia dzia -
łal no ści go spo dar czej. By li jed nak prze ko na ni, że świad czą pra cę
na pod sta wie umów o pra cę. W sy tu acji zo rien to wa li się do pie ro wów -
czas, gdy w związ ku z wy pła tą wy na gro dze nia pra co daw ca wy dał im
fak tu ry za miast pa sków wy płat. Pra cow ni cy wy stą pi li do są du pra cy
w Nor we gii z po wódz twem o wy pła tę wy na gro dze nia w łącz nej kwo -
cie 150 tys. eu ro. Spra wa mia ła po zy tyw ny wy nik. Sąd uznał m.in., że
oso by, któ re zło ży ły po wódz two, by ły w rze czy wi sto ści pra cow ni ka mi,
a nie jed no oso bo wy mi przed się bior ca mi. W Nor we gii po stę po wa nia
są do we w ta kich spra wach trwa ją oko ło 4 lat. Nie mniej jed nak przy ję -
cie w tym kra ju w 2010 r. prze pi sów o od po wie dzial no ści so li dar nej
(w myśl któ rych za wy pła tę świad czeń pra cow ni czych od po wia da pra -
co daw ca i je go po przed nik lub po przed ni cy w łań cu chu pod wy ko -
naw stwa), znacz nie uła twi ło dzia ła nia związ ków za wo do wych w za kre -
sie do cho dze nia rosz czeń pra cow ni czych, a ta kże do pro wa dzi ło do skró -
ce nia cza su trwa nia po stę po wań są do wych. 

Ło twa Ośmiu pra cow ni ków zo sta ło od de le go wa nych przez przed -
się bior cę z Ło twy do pra cy na bu do wie w Rju kan (Nor we gia). Za -

pew nio no im wy na gro dze nie w staw ce go dzi no wej wy no szą cej 1,6 eu -
ro. Tym cza sem nor we skie mi ni mal ne wy na gro dze nie wy no si ło 14 eu ro
za go dzi nę. Pra cow ni cy po win ni też otrzy my wać die ty w staw ce dzien -
nej – 40 eu ro.

W związ ku z ogło sze niem upa dło ści ło tew skie go pra co daw cy pra -
cow ni kom wy pła co no wy na gro dze nie tyl ko za je den mie siąc pra cy. 

W 2008 r. in ne ło tew skie przed się bior stwo de le go wa ło pra cow ni -
ków do pra cy w Düssel dor fie (Niem cy). Pra cow ni cy ci mie li otrzy my -
wać wy na gro dze nie usta lo ne w staw ce mie sięcz nej w wy so ko ści 426
eu ro. Pod czas de le go wa nia pra co daw ca znik nął. Jak się po tem oka za -
ło, nie pro wa dził dzia łal no ści na Ło twie pod uprzed nio wska za nym ad -
re sem. Pra cow ni cy wró ci li do kra ju nie otrzy maw szy wynagrodzenia. 

Wiel ka Bry ta nia Na bu do wie elek tro cie płow ni w Uksmo uth
(Wiel ka Bry ta nia) pra co wa li pol scy pra cow ni cy tym cza so wi.

Świad czy li pra cę na rzecz pra co daw cy użyt kow ni ka, któ ry był jed nym
z pod wy ko naw ców. Pra co wa li 90 godz. na ty dzień. Nie otrzy ma li jed -
nak wy na gro dze nia za pra cę w go dzi nach nad licz bo wych. Nie wy pła -
ca no im rów nież do dat ków wa ka cyj nych, do dat ków za czas pod ró ży,
zwro tu kosz tów prze jaz du i pre mii. Z wy na gro dze nia za pra cę po trą -
ca no kosz ty za kwa te ro wa nia. Za le gło ści wo bec pra cow ni ków do ty -
czy ły okre su 7 mie się cy i wy no si ły śred nio 1 200 fun tów bry tyj skich
na oso bę. Pol scy pra cow ni cy re pre zen to wa ni przez bry tyj ski zwią zek
za wo do wy GMB do cho dzi li na le żnych świad czeń w po stę po wa niu
przed są dem pra cy. Roz strzy gnię cie są du by ło dla nich ko rzyst ne.
Kie dy jed nak GMB pod jął pró bę do rę cze nia wy ro ku pra co daw cy, oka -
za ło się, że ten za mknął swo je biu ra w Wiel kiej Bry ta nii i prze niósł się
do Ham bur ga w Niem czech. Przed sta wi ciel GMB zdo łał od na leźć tam
przed się bior cę. Wy sto so wał do nie go ko re spon den cję. Z od po wie dzi
wy ni ka ło jed nak, że pod wska za nym ad re sem dzia ła in na fir ma.
Do chwi li obec nej nie uda ło się wy eg ze kwo wać świad czeń ob ję tych
wy ro kiem. 

Bel gia Po cząt ko wo do Bel gii by li de le go wa ni pra cow ni cy głów -
nie ze wschod nich Nie miec, Pol ski, Por tu ga lii i Li twy. Po nie waż

Po la cy sta li się zbyt kosz tow ni i wy ma ga ją cy, fir my bel gij skie re kru tu ją
pra cow ni ków z Li twy, Ło twy, Es to nii, Por tu ga lii, a w związ ku z re ce sją
ta kże z Hisz pa nii. Przed przy jaz dem do Bel gii pra cow ni cy nie są in for -
mo wa ni o swo ich pra wach, w tym wy ni ka ją cych z ukła dów zbio ro -

wych pra cy. Staw ki wy na gro dzeń w umo wach o pra cę są okre śla ne
nie pre cy zyj nie (bez wska za nia, czy to kwo ty brut to, czy net to), co po -
wo du je nie po ro zu mie nia i jest wy ko rzy sty wa ne przez nie uczci wych
pra co daw ców. Nie jed no krot nie po prze li cze niu staw ki mie sięcz nej wy -
na gro dze nia przez ilość fak tycz nie prze pra co wa nych go dzin oka zy wa -
ło się, że uzy ska ne przez pra cow ni ków staw ki go dzi no we by ły ni ższe
od mi ni mal nych wy ni ka ją cych z ukła dów zbio ro wych. In ny pro blem
do ty czył za ni ża nia sta wek wy na gro dzeń po przez wska zy wa nie w umo -
wach o pra cę sta no wisk pra cy pra cow ni ków nie wy kwa li fi ko wa nych,
pod czas gdy fak tycz nie wy ko nu ją oni pra cę wy ma ga ją cą sto sow nych
kwa li fi ka cji. Nie któ rzy przed się bior cy wy pła ca ją pra cow ni kom je dy nie
za licz ki na po czet wy na gro dze nia. Zda rza ło się, że pra co daw ca nie był
w sta nie za pew nić pra cy w peł nym wy mia rze cza su pra cy. Wów czas
pra cow ni cy by li dzie le ni na gru py lub zmia ny i jed na gru pa wy ko ny wa -
ła pra cę w jed nym ty go dniu, a dru ga w ko lej nym. Nie któ rzy pra cow ni -
cy mie li sta tus sa mo za trud nio nych, przy czym nie wy ja śnio no im zwią -
za nych z tym kon se kwen cji. Zda rza ło się, że za świad cze nia A1/ E101
do ty czą ce wła ści we go usta wo daw stwa w za kre sie za bez pie cze nia spo -
łecz ne go by ły fał szo wa ne. 

Na ru sze nia pra wa do ty czą rów nież sfe ry bez pie czeń stwa pra cy.
Pra cow ni cy nie są wy po sa ża ni w odzież ro bo czą i środ ki ochro ny in dy -
wi du al nej, a cza sa mi mu szą po kryć kosz ty zwią za ne z ich za ku pem.
Nie rzad ko wa run ki miesz ka nio we by ły bar dzo złe (np. w przy pad ku
za kwa te ro wa nia w ba ra kach na te re nie bu do wy), a mi mo to pra cow -
ni cy mu sie li po no sić zwią za ne z tym kosz ty. W przy pad ku do cho dze -
nia przez nich rosz czeń na dro dze po stę po wa nia są do we go nie jed no -
krot nie zda rza ło się, że przed wy da niem wy ro ku pra co daw ca ogła szał
upa dłość. 

Bel gij skie związ ki za wo do we, w tym Chrze ści jań ski Zwią zek Za wo -
do wy ACV/CSC pró bu ją prze ciw dzia łać nie pra wi dło wo ściom po przez
in for mo wa nie pra cow ni ków o ich upraw nie niach z wy ko rzy sta niem
ulo tek w ró żnych ję zy kach i stron in ter ne to wych, a ta kże udzie la nie
po rad te le fo nicz nych oraz w trak cie wi zyt na bu do wach. 

✶✶✶
W związ ku z czę sto nie ła twą sy tu acją pra cow ni ków de le go wa nych

przed sta wi cie le związ ków za wo do wych za rów no z państw wy sy ła ją -
cych, jak i przyj mu ją cych, a ta kże re pre zen tan ci or ga nów wła dzy i urzę -
dów kon tro l nych kra jów za chod nio eu ro pej skich wią żą du że na dzie je
z wpro wa dze niem Dy rek ty wy w spra wie eg ze kwo wa nia Dy rek ty wy
Nr 96/71/WE do ty czą cej de le go wa nia pra cow ni ków w ra mach świad -
cze nia usług (zwa nej da lej „Dy rek ty wą wdro że nio wą”). Szcze gól ną wa -
gę przy wią zu je się do prze wi dzia nych w tym ak cie roz wią zań w za kre -
sie mię dzy na ro do wej współ pra cy or ga nów kon tro l nych, a ta kże po -
pra wy do stę pu do in for ma cji o wa run kach za trud nie nia dla przed się -
biorstw de le gu ją cych i ich pra cow ni ków. 

Przy szłość po ka że, czy Dy rek ty wa wdro że nio wa bę dzie sku tecz nie
za po bie gać nad uży ciom i ob cho dze niu prze pi sów. 

Be ata Kra jew ska
De par ta ment Le gal no ści Za trud nie nia GIP

Przy opra co wa niu ar ty ku łu wy ko rzy sta no spra woz da nie Emi lii Pan -
kow skiej, star sze go in spek to ra pra cy z OIP Byd goszcz,prezentowane
podczas warsz ta tów pod ha słem „Rze czy wi stość de le go wa nia”, któ re od -
by ły się 15 czerw ca 2012 r. w Bruk se li, a ta kże ra port z te go wy da rze nia au -
tor stwa Li sy Bernt sen z Uni wer sy te tu Gro nin gen (AIAS).

1 Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) obejmuje państwa Unii
Europejskiej oraz Norwegię Lichtenstein i Islandię. 

Mo żli wość wy jaz du w ra mach de le go wa nia
w ce lu świad cze nia usług z re gu ły jest po -
strze ga na przez pra cow ni ków ja ko szan sa
na po pra wę sy tu acji fi nan so wej i stan dar du
ży cia. Za rob ki w więk szo ści państw Unii Eu ro -
pej skiej oraz Eu ro pej skie go Ob sza ru Go spo-
dar cze go1 są znacz nie wy ższe niż w kra jach
Eu ro py Wschod niej, a de le gu ją cy pra co daw ca
po wi nien za pew nić pra cow ni kom co naj mniej
pła cę mi ni mal ną obo wią zu ją cą za gra ni cą.
Nie za wsze jed nak wy jazd za gra nicz ny speł -
nia zwią za ne z nim ocze ki wa nia.

Opi sa ne sy tu acje za pre zen to wa li przed sta wi cie le związ ków
za wo do wych dzia ła ją cych w sek to rze bu dow nic twa, w ró żnych
pań stwach UE i EOG, w trak cie warsz ta tów pod ha słem „Rze czy -
wi stość de le go wa nia”, któ re od by ły się w czerw cu br. w Bruk se li. 

Fin lan dia Po 2005 r. na bu do wę elek trow ni ato mo wej w Ol ki lu -
oto w Fin lan dii za czę ło na pły wać wie lu pra cow ni ków de le go wa -

nych, w więk szo ści z Pol ski i Nie miec, ale ta kże z Fran cji, Chor wa cji i Es -
to nii. W su mie pra co wa li lub na dal pra cu ją tam oby wa te le 60 kra jów
na rzecz 2 tys. przed się biorstw z 29 państw. 

Pra cę przy tym przed się wzię ciu świad czy li też pra cow ni cy od de le -
go wa ni przez przed się bior cę z Buł ga rii. Pra co daw ca wy pła cał im je dy -
nie drob ne kwo ty na po czet wy na gro dze nia, a w pew nym mo men cie
znik nął z bu do wy, po zo sta wia jąc pra cow ni ków bez środ ków do ży cia.
Buł ga rzy zwró ci li się do jed ne go ze związ ków za wo do wych z proś bą
o po moc. Dzię ki te mu od zy ska li część na le żnych im środ ków.

Ho lan dia Na bu do wie w Eem sha ven pra cu ją oby wa te le 15 ró -
żnych państw, w tym 4 tys. ob co kra jow ców. W więk szo ści po -

cho dzą z Eu ro py Wschod niej, głów nie z Pol ski, a od nie daw na ta kże
z Ru mu nii. Do mi nu ją pra cow ni cy kra jów o ni skim do cho dzie brut to
na oby wa te la.

Od czerw ca 2011 r. fir ma z Opo la wy ko nu je pra ce in sta la cyj ne
na tej bu do wie. Wy na gro dze nia de le go wa nych pra cow ni ków są ni ższe
niż usta lo ne w ukła dach zbio ro wych pra cy. Po nad to, pra co daw ca nie
wy pła ca świad czeń do dat ko wych (tj. do dat ków za skró co ny czas pra cy,
wa ka cyj nych i za go dzi ny po nadnor ma tyw ne). Je den z pra cow ni ków
pra co wał po 10 go dzin na do bę z go dzin ną prze rwą. Był zmu sza ny
do pra cy w nie dzie le pod groź bą zwol nie nia. Wy ko ny wał też pra cę
w so bo ty w wy mia rze 6 go dzin bez za pew nie nia na le żne go wy na gro -
dze nia. Pra cow nik ten nie otrzy mał do dat ku urlo po we go i mu siał po -
nieść kosz ty za kwa te ro wa nia. Kie dy za cho ro wał, nie mógł udać się

na wi zy tę do le ka rza i nie otrzy mał za sił ku cho ro bo we go. Pra co daw ca
ode słał go do Pol ski. In ni pra cow ni cy nie otrzy ma li wy na gro dze nia.
W związ ku z tym 21 z nich od mó wi ło wy ko ny wa nia pra cy. Zo sta li zwol -
nie ni, co mia ło sta no wić prze stro gę dla in nych. 

Chcąc roz wią zać te pro ble my, je den z ho len der skich związ ków za -
wo do wych od był kil ka spo tkań z za rzą dem opol skiej fir my, ale bez
więk szych efek tów. Ani pra co daw ca, ani głów ny wy ko naw ca nie czu li
się od po wie dzial ni za ła ma nie pra wa (głów nie prze pi sów ukła dów
zbio ro wych pra cy). To skło ni ło związ ki za wo do we do wy ko rzy sta nia
wo bec opol skiej fir my do stęp nych pro ce dur praw nych.

Niem cy Na bu do wę w Niem czech skie ro wa no 45 pra cow ni ków
hisz pań skiej agen cji pra cy tym cza so wej. Jesz cze przed wy jaz -

dem obie ca no im mie sięcz ne wy na gro dze nie w kwo cie 2 tys. eu ro.
Po prze li cze niu na go dzi ny, staw ka wy na gro dze nia mia ła wy nieść
4,17 eu ro, co sta no wi ło za le d wie jed ną czwar tą nie miec kiej pła cy mi ni -
mal nej. Po wy ko na niu pra cy, pra co daw ca roz wią zał z pra cow ni ka mi
umo wy o pra cę i nie wy pła cił im wy na gro dze nia za czte ry mie sią ce.
W związ ku z tym na bu do wie roz po czę to pro test. Pra cow ni cy wy wie si li
ba ner, któ ry kil ka krot nie pró bo wa no usu nąć. Na te ren bu do wy wzy wa -
no po li cję. Osta tecz nie pra cow ni kom wy pła co no po 2700 eu ro za 568
go dzin pra cy, tj. 1/3 na le żnej im kwo ty. Pra co daw ca hisz pań ski, wbrew
obo wiąz ko wi, nie był za re je stro wa ny w nie miec kiej ka sie urlo po wej
SO KA–BAU. Nie prze strze gał też prze pi sów bez pie czeń stwa i zdro wia
za wo do we go. Cią gła pra ca bez za pew nie nia na le żne go od po czyn ku
ro dzi ła ry zy ko wy pad ku. Nie któ rzy pra cow ni cy nie zo sta li wy po sa że ni
w sprzęt ochro ny in dy wi du al nej, a zda rza ło się, że nie mie li na wet ka -
sków. Nie rzad kie by ły przy pad ki, kie dy pra cow ni cy sa mi ku po wa li ta ki
sprzęt, ale pra co daw ca go kon fi sko wał i sprze da wał. Na sku tek in ter -
wen cji nie miec kie go związ ku za wo do we go IG BAU pra cow ni cy otrzy -
ma li po moc od głów ne go wy ko naw cy. Ka żde mu z nich wy pła co no
po 1500 eu ro oraz zwró co no kosz ty pod ró ży. Po moc ma te rial ną za ofe -
ro wał rów nież ko ściół. IG BAU po in for mo wał o sy tu acji nie miec kie słu -
żby cel ne, któ re jed nak – tyl ko na pod sta wie kon tro li do ku men tów,
bez prze pro wa dze nia roz mów z pra cow ni ka mi – uzna ły, że pra co daw -
ca nie do pu ścił się żad nych nie pra wi dło wo ści. 

Nor we gia Li tew ska fir ma de le go wa ła pra cow ni ków do pra cy
na bu do wie Rin ge nes Park w Oslo. W wy ni ku kon tro li in spek to -

ra pra cy bu do wa zo sta ła za mknię ta, a pra cow ni cy ode sła ni na Li twę,
nie otrzy mu jąc żad ne go wy na gro dze nia. Łącz na kwo ta rosz czeń pra -
cow ni czych się ga ła 250 tys. eu ro. Pra co daw ca obie cał wy pła tę w ko lej -
nym ty go dniu. Po upły wie trzech mie się cy pra cow ni cy w dal szym cią -
gu nie do sta li wy na gro dze nia. W ta kiej sy tu acji 15 z nich zde cy do wa ło
się na po wrót do Oslo, przy stą pie nie do nor we skich związ ków za wo -
do wych i zło że nie skarg w ce lu wy eg ze kwo wa nia wy pła ty wy na gro -
dze nia. Po nie waż li tew ski pra co daw ca zban kru to wał, pró bo wa no od -
zy skać na le żno ści pra cow ni cze od głów ne go wy ko naw cy. Osta tecz nie
związ ko wi za wo do we mu uda ło się je dy nie wy eg ze kwo wać wy na gro -
dze nie urlo po we z fun du szu pań stwo we go. Po zo sta łe rosz cze nia ule -

A miało być tak pięknie…

Be ata Kra jew ska
W artykule przedstawiono przykłady naruszeń, jakich
dopuszczono się wobec pracowników delegowanych
w wybranych państwach UE i EOG.
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Stacja Powiśle zalana

W cią gu kil ku na stu go dzin wpły nę ła
znacz na ilość pia sku i wo dy o ob ję to ści
oko ło 6 500 m3. Ze wzglę dów bez pie -
czeń stwa po sta no wio no o za mknię ciu
ru chu w tu ne lu Wi sło stra dy oraz na Mo -
ście Świę to krzy skim. W stre fie za gro że -
nia pra co wa ło sied miu wło skich pra cow -
ni ków oraz nad zór. Kie row nic two bu do -
wy zde cy do wa ło o ich na tych mia sto wej
ewa ku acji z naj ni ższe go po zio mu sta cji.
Nie uda ło się ura to wać bę dą cych tam
ma szyn i sprzę tu. Po prze pro wa dze niu
na za jutrz ba dań oraz wi zji lo kal nej stwier -
dzo no, że Most Świę to krzy ski był po za za -
się giem wy da rzeń i zo stał otwar ty dla ru -
chu sa mo cho do we go. Ob ję ty zo stał jed -
nak sys te mem mo ni torin gu, tak jak i tu -
nel Wi sło stra dy. Aby za po biec znisz cze -
niu tu ne lu, do ko na no wy rów na nia po -
zio mu hy dro sta tycz ne go, do peł nia jąc sta -
cję wo dą do po zio mu lu stra Wi sły.

Pod czas drą że nia pół noc ne go łącz ni ka czę ści za chod niej pod tu ne lem Wi sło stra dy,
13 sierp nia br. oko ło godz. 22.00 za uwa żo no prze ciek z gór nych oko lic przod ka wy ro bi ska.
Wo da pod wy so kim ci śnie niem wdar ła się do wnę trza sta cji. 

Bez po śred nią przy czy ną awa rii by ło prze bi cie się w trak cie wy -
ko ny wa nia prac me to dą jet -gro uting do moc no na wod nio nej war -
stwy piasz czy ste go grun tu wo do no śne go, bę dą cej pod ci śnie niem
hy dro sta tycz nym. Si ła na po ru by ła tak du ża, że prze rwa ła wy ko na -
ne w tej czę ści wzmoc nie nia be to no wo -grun to we stro pu łącz ni ka.

W związ ku z awa rią, okrę go wy in spek tor pra cy w War sza wie po -
wo łał spe cjal ny ze spół do zba da nia przy czyn i oko licz no ści te go zda -
rze nia, ja ko po ten cjal nie wy pad ko we go. Na le żą do nie go nad in spek -
tor Wal de mar Spól nic ki, star szy in spek tor pra cy Ja ro sław Ma zur
i star szy spe cja li sta An drzej To ma szew ski, z wy kształ ce nia geo log.

In spek to rzy pra cy z war szaw skie go okrę gu na ka zali opra co wa -
nie in struk cji bez piecz ne go wy ko ny wa nia prac, prze szko le nie wszyst -
kich pra cow ni ków i za sto so wa nie od po wied nich pro ce dur bez pie -
czeń stwa w za gro żo nej stre fie. Wa żnym za da niem ze spo łu jest zba -
da nie wszyst kich aspek tów zda rze nia o bez pre ce den so wej do tych -
czas ska li i sfor mu ło wa nia pro fi lak tycz nych wnio sków dla dal sze go
bez piecz ne go kon ty nu owa nia prac. Wy ni ki prac ze spo łu zo sta ną
prze ka za ne po za koń cze niu pro wa dzo nych czyn no ści kon tro l nych.

Ze wzglę dów bez pie czeń stwa po sta no wio no
zamknąć ru ch w tu ne lu Wi sło stra dy.

Wy rów na no po -
zio m ciśnienia hy -
dro sta tycz ne go,
do peł nia jąc sta cję
wo dą do po zio mu
lu stra Wi sły.



nie nia ist nie nia cech sto sun ku pra cy mię dzy
pra cow ni ka mi tym cza so wy mi a Agen cją „E”.
Sąd usta lił, że pra ca by ła na bie żą co kon tro lo -
wa na przez kie row ni ków zmian, któ rzy wy da -
wa li po le ce nia w za kre sie spo so bu wy ko na -
nia pra cy, jak i ilo ści wy ko ny wa nej pra cy. Pra -
ca osób za trud nio nych na pod sta wie umo wy
o dzie ło by ła wy ko ny wa na we dług roz kła du
cza su pra cy obo wią zu ją ce go w za kła dzie Gru -
pa „M”. Kie row ni cy zmian wy zna cza li pra cu ją -
cych w so bo ty, okre śla jąc, na któ rą go dzi nę
ma przyjść da ny za trud nio ny i ile go dzin w da -
nym dniu ma pra co wać. Po nad to sys tem wy -
na gra dza nia w ra mach umów o dzie ło przy -
po mi nał sys tem akor do wy i za stę po wał akor -
do wy sys tem w fir mie Gru pa „M”. 

W oce nie są du, Przed się bior stwo „M” na -
ru szy ło re gu la cje prze pi sów do ty czą cych pra -
co daw ców -użyt kow ni ków. Jak stwier dził sąd,
zgod nie z tre ścią art. 14 ust. 2 pkt 3 usta wy,
pra co daw ca -użyt kow nik nie mo że sto so wać
do pra cow ni ka tym cza so we go prze pi su art. 42
§ 4 K.p., ani też po wie rzać mu wy ko ny wa nia
pra cy na rzecz i pod kie row nic twem in ne go
pod mio tu. Po stę po wa nie do wo do we wska -
zy wa ło, że Przed się bior stwo „J” po wie rzy ło
oso bom, w sto sun ku do któ rych peł ni ło ro lę
pra co daw cy użyt kow ni ka, wy ko ny wa nie czyn -
no ści na rzecz Gru py „M” i pod kie row nic -
twem pra cow ni ków tej fir my. Z prze pro wa -
dzo ne go w spra wie po stę po wa nia do wo do -
we go – w oce nie są du – wy ni ka ło rów nież, że
stro na po zwa na nie mia ła mo żli wo ści skon -
tro lo wa nia czyn no ści wy ko ny wa nych przez
oso by, z któ ry mi zo sta ły przez nią za war te
umo wy o dzie ło – za tem za do pusz czal ne na -
le ża ło by uznać rosz cze nie skie ro wa ne prze -
ciw ko po zwa nej, gdy by to w isto cie pra co -
daw ca -użyt kow nik kie ro wał czyn no ścia mi
osób wy ko nu ją cych umo wy o dzie ło w spo -
sób po zwa la ją cy na uzna nie ist nie nia sto sun -
ku pra cy. Jed nak fakt dal sze go prze ka za nia
przez pra co daw cę -użyt kow ni ka pra cow ni ków
tym cza so wych in ne mu pod mio to wi, na rzecz
któ re go świad czy li oni pra cę pod nad zo rem
i kie row nic twem pra cow ni ków te goż pod -
mio tu w okre ślo nym cza sie – wy zna czo nym
przez tych pra cow ni ków, przy jed no cze snym
unie mo żli wie niu po zwa nej agen cji pra cy tym -
cza so wej kon tro li tych obo wiąz ków, nie po -
zwa la, w we dług są du, na przy ję cie ist nie nia
sto sun ku pra cy po mię dzy pra cow ni ka mi tym -
cza so wy mi a stro ną po zwa ną. 

In spek tor pra cy nie zgo dził się z wy ro -
kiem są du pierw szej in stan cji i zło żył ape la -
cję, wska zu jąc:

– sprzecz ność istot nych usta leń są du z tre -
ścią ze bra ne go w spra wie ma te ria łu (usta le -
nie, że mię dzy po zwa ną a oso ba mi, na rzecz
któ rych po wód wy to czył pro ces, nie ist nia ło
pod po rząd ko wa nie pra cow ni cze);

– na ru sze nie art. 233 § 1 K.p.c. przez błęd -
ną oce nę ze bra ne go ma te ria łu do wo do we -
go w spra wie, w szcze gól no ści przez przy ję -
cie, że po zwa na stro na nie mia ła mo żli wo ści
skon tro lo wa nia czyn no ści wy ko ny wa nych
przez oso by, z któ ry mi zo sta ły przez nią za -
war te umo wy o dzie ło;

– na ru sze nie pra wa ma te rial ne go, art. 22
§ 11 Ko dek su pra cy, przez błęd ną je go wy -
kład nię i nie wła ści we za sto so wa nie po le ga -
ją ce na przy ję ciu, iż umo wy o dzie ło łą czą ce
po zwa ną i oso by, na rzecz któ rych po wód
wy to czył pro ces nie mia ły cha rak te ru umów
o pra cę.

Ape la cja zo sta ła opar ta na trzech usta le -
niach.

➠ Po pierw sze, na uwa gę za słu gu je fakt,
iż kie ru ją cy pra cą osób, na rzecz któ rych po -
wód wy to czył pro ces, by li nie tyl ko pra cow -
ni ka mi za trud nio ny mi przez Gru pę „M”, ale

rów nież łą czy ły ich umo wy zle ce nia z przed -
się bior stwem „J”. W ra mach tych umów kie -
ro wa li i nad zo ro wa li pra cę osób świad czą -
cych pra cę tym cza so wą.

➠ Po dru gie, z fak tu nie do pusz czal no ści
po wie rza nia przez pra co daw cę -użyt kow ni ka
pra cow ni ków tym cza so wych in ne mu pod mio -
to wi, nie mo żna wy wo dzić stwier dze nia, iż
wy łą cza to od po wie dzial ność agen cji pra cy
tym cza so wej za oso by kie ro wa ne przez nią
do pra cy i zry wa więź praw ną mię dzy agen cją
a pra cow ni ka mi tym cza so wy mi. Po stę po wa -
nie w pierw szej in stan cji nie wy ka za ło bo -
wiem, że oso by skie ro wa ne do pra cy w Przed -
się bior stwie „J” zo sta ły „wy na ję te” in ne mu pod -
mio to wi bez wie dzy i zgo dy stro ny po zwa nej.
Wręcz prze ciw nie, oko licz no ści spra wy wska -
zy wa ły, że wszyst kie trzy pod mio ty, tj. po zwa -
na Agen cja Pra cy Tym cza so wej, pra co daw ca
użyt kow nik „J” oraz Gru pa „M” dzia ła ły wspól -
nie i w po ro zu mie niu ce lem obej ścia pra wa.
Na wet gdy by uznać, iż nie by ło to ce lo we
obej ście pra wa, przy ję cie, iż po zwa na stro na
nie mia ła świa do mo ści, że oso by skie ro wa ne
przez nią do pra cy w Przed się bior stwie „J” zo -

Do in spek cji pra cy wpły nął nie ty po wy
wnio sek o prze pro wa dze nie kon tro li w za -
kre sie le gal no ści za trud nie nia. Po cho dził z Są -
du Re jo no we go w Człu cho wie, któ ry pro wa -
dził spra wę zwią za ną z wy pad kiem przy pra -
cy, ja ki miał miej sce w jed nym z przed się -
biorstw bra nży drzew nej na te re nie mia sta
Czar ne. 

Sąd w pi śmie wska zał, że w spół ce Gru pa
„M” za trud nia ni są pra cow ni cy nie zgod nie
z prze pi sa mi Ko dek su pra cy, gdyż za miast
umów o pra cę po sia da ją oni umo wy cy wil -
no praw ne – umo wy o dzie ło. In spek tor pra -
cy prze pro wa dził kon tro lę w Gru pie „M”, w cza -
sie któ rej stwier dził, że na te re nie te goż za -
kła du sze reg osób fak tycz nie świad czy ło pra -
cę na pod sta wie umów o dzie ło, za war tych
z Agen cją Pra cy Tym cza so wej „E” w Lu ba szu.
Wszyst kie czyn no ści ad mi ni stra cyj ne do ty -
czą ce za trud nia nia osób przez tę agen cję by -
ły wy ko ny wa ne na te re nie Gru py „M”. In spek -
tor pra cy usta lił rów nież, że wszy scy pra cow -
ni cy tym cza so wi wy ko ny wa li pra cę pod kie -
row nic twem Gru py „M”.

Oso by pra cu ją ce mo żna by ło po dzie lić
na dwie istot nie ró żnią ce się gru py. Za trud -
nio nych wy łącz nie na umo wę o dzie ło w Agen -
cji „E”, by ły to głów nie oso by no we na tzw.
okre sie prób nym. Dru gą gru pę sta no wi li ci,
któ rzy by li za trud nie ni w Gru pie „M” na pod -
sta wie umo wy o pra cę, a po sia da jąc umo wę
o dzie ło z Agen cją „E”, wy ko ny wa ły na rzecz
Gru py „M” za da nia w go dzi nach po nadwy -
mia ro wych.

Spra wę do dat ko wo kom pli ko wał fakt, że
Gru pa „M”, ce lem unik nię cia za rzu tu, że swo -
ich pra cow ni ków za trud nia ła za po śred nic -
twem Agen cji Pra cy Tym cza so wej, wpro wa -

dzi ła ja ko po śred ni ka Przed się bior stwo Wie -
lo bra nżo we „J”, któ re for mal nie by ło pra co -
daw cą -użyt kow ni kiem, gdyż mia ło za war tą
umo wę z Agen cją „E”. Agen cja nie po sia da ła
umo wy z Gru pą „M”. Tym sa mym Gru pa „M”,
choć by ła fak tycz nym użyt kow ni kiem pra -
cow ni ków tym cza so wych, to for mal nie nie
wy stę po wa ła, ja ko klient Agen cji „E”.

W związ ku z po wy ższym, in spek tor pra cy
stwier dził, że na ru szo ne zo sta ły prze pi sy do -
ty czą ce usta wy Ko deks pra cy oraz usta wy
o pra cow ni kach tym cza so wych i wnio sko wał
do Agen cji „E” o uzna nie umów o dzie ło
za umo wy o pra cę oraz na ka zał prze pro wa -
dze nie dla pra cu ją cych w ra mach umów
o dzie ło szko leń w dzie dzi nie bhp oraz pro fi -
lak tycz nych ba dań le kar skich (gdyż ta ko wych
oso by te nie po sia da ły).

Agen cja „E” nie zgo dziła się z za le ce nia mi
po kon trol ny mi. W związ ku z tym in spek tor
pra cy zło żył po zew do są du o usta le nie ist -
nie nia sto sun ku pra cy po mię dzy Agen cją „E”
a bli sko 60 pra cow ni ka mi tym cza so wy mi
– po zew ten zo stał zło żo ny do Są du Okrę go -
we go w Słup sku ze wzglę du na fakt, że łącz -
na war tość spo ru prze kra cza ła 500 ty się cy
zło tych.

Sąd Okrę go wy wy dał po sta no wie nie
stwier dza ją ce swo ją nie wła ści wość w za kre -
sie roz pa trze nia po zwu i prze ka zał spra wę
do roz pa trze nia w Są dzie Pra cy i Ubez pie -
czeń Spo łecz nych w Człu cho wie – wła ści we -
go ze wzglę du na miej sce wy ko ny wa nia pra -
cy przez pra cow ni ków tym cza so wych. Sąd
ten jed nak ta kże uznał się za nie wła ści wy
do roz pa trze nia spo ru i spra wa wró ci ła do Są -
du Okrę go we go w Słup sku, któ ry zmie nił
swo je wcze śniej sze po sta no wie nie i prze ka -
zał spra wę do roz pa trze nia Są do wi Pra cy
w Trzcian ce, tj. są do wi wła ści we mu ze wzglę -
du na sie dzi bę agen cji pra cy tym cza so wej
– ja ko pod sta wę praw ną te go po sta no wie -
nia wska zał art. 359 § 1 Kpc w związ ku z art. 17
i art. 24 usta wy o za trud nia niu pra cow ni ków
tym cza so wych.

Sąd w Trzcian ce pod jął się roz pa trze nia
spra wy i po bli sko ro ku po stę po wa nia wy dał
wy rok od da la ją cy po wódz two w za kre sie
usta le nia sto sun ku pra cy, a kosz ta mi pro ce -
su ob cią żył Skarb Pań stwa. 

W oce nie są du, in spek tor pra cy nie spro -
stał cią żą ce mu na nim obo wiąz ko wi udo wod -
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Prawo

Wy jąt ko wą de ter mi na -
cją mu si nie kie dy wy ka -
zać się in spek tor pra cy,
by udo wod nić, że pra co -
daw ca za trud nia jąc pra -
cow ni ka na umo wę
o dzie ło, a nie umo wę
o pra cę, na ru sza prze pi -
sy. Wy stę pu jąc w ta kich
spra wach przed są dem,
in spek tor za zwy czaj
wal czy sa mot nie, gdyż
nie znaj du je wspar cia ze
stro ny osób, na rzecz
któ rych zo sta ło wy to -
czo ne po wódz two. Za sa -
dą jest, że oso by te
prze sy ła ją do są du
oświad cze nia wy mu szo -
ne przez pra co daw cę, że
nie są za in te re so wa ne
zmia ną ro dza ju ist nie ją -
cej umo wy.

Tym cza so wi
– też pra cow ni cy

Da riusz Smo liń ski

Ro man Gie drojć

Sąd roz pa trzył spra wę i po bli sko ro ku po stę po wa nia wy -
dał wy rok od da la ją cy po wódz two w za kre sie usta le nia sto -
sun ku pra cy, a kosz ta mi pro ce su ob cią żył Skarb Pań stwa. 



mi a Agen cją „E”. W uza sad nie niu sąd stwier -
dził, że roz pa trze nie spra wy na le ża ło do ko -
nać na płasz czyź nie usta wy o za trud nia niu
pra cow ni ków tym cza so wych, gdyż z ta kim
za trud nie niem fak tycz nie mie li śmy miej sce.
Jak stwier dził sąd – usta wa de fi niu je po ję cie
pra cy tym cza so wej, ja ko wy ko ny wa nie na rzecz
da ne go pra co daw cy użyt kow ni ka na stę pu -
ją cych za dań:

a) o cha rak te rze se zo no wym, okre so wym,
do raź nym, lub

b) któ rych ter mi no we wy ko na nie przez
pra cow ni ków za trud nio nych przez pra co daw -
cę użyt kow ni ka nie by ło by mo żli we, lub

c) któ rych wy ko na nie na le ży do obo wiąz -
ków nie obec ne go pra cow ni ka, za trud nio ne -
go u pra co daw cy użyt kow ni ka (zob. art. 2
pkt 3 usta wy).

Pra co daw ca -użyt kow nik, za mie rza ją cy za -
trud nić pra cow ni ków tym cza so wych, zgła -
sza tyl ko agen cji pra cy tym cza so wej swo je
za po trze bo wa nie, tj. ro dzaj pra cy, któ ra ma
być po wie rzo na pra cow ni ko wi tym cza so we -
mu, wy ma ga ne kwa li fi ka cje ko niecz ne do wy -
ko ny wa nia okre ślo nej pra cy, prze wi dy wa ny
okres i miej sce jej wy ko ny wa nia oraz wy miar
cza su pra cy. Kosz ty pro ce su re kru ta cji i se -
lek cji w ca ło ści po no si agen cja.

Pra co daw ca -użyt kow nik nie jest stro ną
umo wy o pra cę z pra cow ni kiem tym cza so -
wym, ro lę tę przej mu je agen cja pra cy tym -
cza so wej wraz z ca łym zwią za nym z tym ry -
zy kiem, np. wy pła tą za sił ków cho ro bo wych
i kosz ta mi in nych zwol nień. Po nad to to
na agen cji pra cy tym cza so wej, a nie na pra -
co daw cy -użyt kow ni ku, spo czy wa obo wią zek
pro wa dze nia do ku men ta cji pra cow ni czej, na -
li cze nia i od pro wa dze nia po dat ku do cho do -
we go od osób fi zycz nych oraz skła dek na ubez -
pie cze nia zdro wot ne i spo łecz ne, a ta kże wy -
sta wie nia świa dec twa pra cy. 

Sąd okrę go wy usta lił, iż błęd na by ła oce -
na są du pierw szej in stan cji, że na ru sze nie za -
ka zu dal sze go prze ka zy wa nia pra cow ni ka
tym cza so we go in ne mu pod mio to wi ozna cza
brak sto sun ku pra cy pra cow ni ka tym cza so -
we go z agen cją pra cy tym cza so wej. Ta kie
wnio sko wa nie jest nie lo gicz ne. O ist nie niu
sto sun ku pra cy tym cza so wej de cy du je więź
po mię dzy trze ma pod mio ta mi, tj. agen cją
a pra cow ni kiem tym cza so wym oraz więź po -
mię dzy agen cją a pra co daw cą -użyt kow ni -
kiem. Oko licz ność wy ni ka ją ca za tem z art. 14
ust. 2 pkt 3 usta wy z dnia 9 lip ca 2003 r. o za -
trud nia niu pra cow ni ków tym cza so wych nie
mo że pro wa dzić do oce ny, że nie po wsta ły

lub prze sta ły ist nieć wię zi po mię dzy wy mie -
nio ny mi trze ma pod mio ta mi. Kłó ci ło by się
to z lo gi ką umów, jak i funk cją ochron ną pra -
cow ni ków tym cza so wych, bę dą cą m.in. ce -
lem wspo mnia nej usta wy. Brak jest ja kiej kol -
wiek pod sta wy praw nej, z któ rej mo żna by
wy wieść kre owa ną przez Sąd Re jo no wy oce -
nę, że nie pra wi dło wość dzia ła nia jed ne go
z uczest ni ków – pod mio tów tej for my za -
trud nie nia, ja ką jest pra ca tym cza so wa ma
pro wa dzić do oce ny, że ten sto su nek praw ny
nie po wstał lub prze stał ist nieć. Dla przy kła -
du, ta ka oce na praw na pro wa dzi ła by do ab -
sur dów w po sta ci uzna nia, że: pra cow nik nie
wy ko nu je pra cy w nad go dzi nach, je śli pra -
co daw ca po le cił mu jej wy ko ny wa nie w nad -
go dzi nach prze kra cza ją cych do pusz czal ną
pra wem (art. 151 § 1 Kp) licz bę 150 do zwo lo -
nych nad go dzin w ro ku.

Sko ro pra wi dło we by ło usta le nie są du
pierw szej in stan cji, że pra ca po wo dów:

➤ by ła wy ko ny wa na pod nad zo rem,
a pra cą kie ro wa li kie row ni cy zmian Gru py
„M”, któ rzy okre śla li, na któ rą zmia nę ma
przyjść oso ba wy ko nu ją ca pra cę i co ma ro -
bić w da nym dniu i z uży ciem ja kich ma szyn
i urzą dzeń, pra ca by ła na bie żą co kon tro lo -
wa na przez kie row ni ków, któ rzy wy da wa li
po le ce nia w za kre sie spo so bu wy ko ny wa nia
pra cy i ilo ści wy ko ny wa nej pra cy,

➤ by ła wy ko ny wa na wg. roz kła du cza su
pra cy obo wią zu ją ce go w Gru pie „M”, a kie -
row ni cy zmian wy zna cza li pra cu ją cych w so -
bo ty, okre śla jąc, na któ rą go dzi nę ma przyjść
da ny pra cow nik i ile go dzin ma w da nym
dniu pra co wać,

to błęd na by ła oce na ja ko by nie pra wi dło -
we dzia ła nie pra co daw cy użyt kow ni ka skut -
ko wa ło tym, że nie ist niał sto su nek pra cy po -
mię dzy po zwa ną a oso ba mi na rzecz któ rych
in spek tor pra cy wy to czył po wódz two.

W związ ku z wy ro kiem, in spek tor pra cy
pro wa dzą cy spra wę wy stą pił do Okrę go we -
go In spek to ra tu Pra cy w Po zna niu o prze -
pro wa dze nie kon tro li w agen cji ce lem spraw -
dze nia, czy wy rok zo stał wy ko na ny. Kon tro la
wy ka za ła jed nak, że wy rok nie zo stał wy ko -
na ny i in spek tor pra cy na ło żył na pra co daw -
cę man dat w wy so ko ści 2 ty s. zło tych. 

W związ ku ze zło żo nym do Są du Naj wy -
ższe go wnio skiem o ka sa cję wy ro ku, po roz -
strzy gnię ciu spra wy przez sąd, pla no wa ne jest
prze pro wa dze nie ko lej nej kon tro li w agen cji.

Ca ły ten pro ces po ka zu je, jak du żą de ter -
mi na cją mu si wy ka zać się in spek tor pra cy
w ce lu udo wod nie nia, że na ru sza ne są prze -

sta ły „wy na ję te” in ne mu pod mio to wi, jest ni -
czym nie umo ty wo wa ne i sprzecz ne z za sa da -
mi do świad cze nia ży cio we go.

➠ Po trze cie wska za no, że błę dem jest
przy ję cie przez Sąd Re jo no wy za usta lo ne, iż
po zwa na stro na nie mia ła mo żli wo ści skon -

tro lo wa nia czyn no ści wy ko ny wa nych przez
oso by, z któ ry mi zo sta ły przez nią za war te
umo wy o dzie ło. Sąd przy jął to za usta lo ne
tyl ko w opar ciu o ze zna nia wła ści cie li po -
zwa nej, któ re w tym kon tek ście nie wy da ją
się wia ry god ne. Z uwa gi na szcze gól ny trój -
stron ny cha rak ter za trud nie nia tym cza so we -
go, pra co daw ca -użyt kow nik ma pra wa i obo -
wiąz ki pra co daw cy w za kre sie nie zbęd nym
do ko rzy sta nia z pra cy pra cow ni ka tym cza -
so we go, jed na kże to agen cja pra cy tym cza -
so wej jest pra co daw cą i nie mo że uchy lać się
ona od od po wie dzial no ści za za trud nia ne
prze zeń oso by.

Zda niem in spek to ra pra cy, w to ku po stę -
po wa nia do wo do we go zo sta ło usta lo ne, iż
oso by, z któ ry mi po zwa na za war ła umo wy
o dzie ło, wy ko nu jąc te umo wy, świad czy ły
pra cę w spo sób cha rak te ry stycz ny dla za -
trud nie nia w ra mach sto sun ku pra cy. Jak za -
zna czył ska rżą cy, z ze znań świad ków ja sno
wy ni ka, iż oso by te wy ko ny wa ły swo je obo -
wiąz ki w wa run kach pod po rząd ko wa nia pra -
cow ni cze go – pod le ga ły po le ce niom kie row -
nic twa co do miej sca, cza su i spo so bu wy ko -
ny wa nia pra cy. Kie row ni cy pro duk cji wy zna -
cza li oso bom za trud nio nym w opar ciu o umo -
wy o dzie ło ma szy ny, na któ rych mie li pra co -
wać i wska zy wa li ka żdo ra zo wo asor ty ment,
któ ry mie li wy ko ny wać oraz je go ilość. Po mi -
mo za pi sów w umo wach o dzie ło, sąd usta lił,
iż w rze czy wi sto ści nie by ło mo żli wo ści, by
oso ba wy ko nu ją ca dzie ło, po słu ży ła się in ną
oso bą – świad czy to do bit nie o tym, iż spo -
sób wy ko ny wa nia umów o dzie ło ró żnił się
znacz nie od tre ści zawieranych umów.

Od po wia da jąc na ape la cję po wo da, stro -
na po zwa na wnio sła o od da le nie ape la cji ja -
ko bez za sad nej i za są dze nie od po wo da
na rzecz po zwa nej kosz tów po stę po wa nia
ape la cyj ne go, w tym kosz tów za stęp stwa pro -
ce so we go i opła ty od peł no moc nic twa. W uza -
sad nie niu stro na po zwa na wska za ła, iż z za -
rzu ta mi ska rżą ce go nie mo żna się zgo dzić.
Sąd pierw szej in stan cji wszech stron nie zba -
dał oko licz no ści spra wy, do ko nu jąc przy tym
pra wi dło wej oce ny do wo dów i w efek cie
w spo sób uza sad nio ny sfor mu ło wał wnio sek,
iż nie za sad nym by ło by usta le nie ist nie nia sto -
sun ku pra cy mię dzy po zwa ną a wska za ny mi
przez in spek to ra pra cy oso ba mi, na rzecz któ -
rych wy to czył po wódz two.

Sąd Okrę go wy w Po zna niu zmie nił za ska -
rżo ny wy rok i wy ro kiem z lu te go 2012 r. (Sygn.
Akt VI Pa 441/11) usta lił ist nie nie sto sun ku
pra cy po mię dzy pra cow ni ka mi tym cza so wy -
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In spek tor pra cy nie zgo dził się z wy ro kiem są du pierw szej
in stan cji i zło żył ape la cję, wska zu jąc na sprzecz ność istot -
nych usta leń są du z tre ścią ze bra ne go w spra wie ma te ria łu,
na ru sze nie art. 233 § 1 K.p.c. a ta kże art. 22 § 11 Ko dek su
pra cy, przez błęd ną je go wy kład nię i nie wła ści we za sto so -
wa nie po le ga ją ce na przy ję ciu, iż umo wy o dzie ło łą czą ce
po zwa ną i oso by, na rzecz któ rych po wód wy to czył pro ces,
nie mia ły cha rak te ru umów o pra cę.



In for ma cje, uzy ska ne przez in spek to rów
pra cy z Wo je wódz kie go Ośrod ka Me dy cy ny
Pra cy w Ka to wi cach, sta no wi ły pod sta wę
do pod ję cia, w okre sie od li sto pa da 2011 r.
do ma ja 2012 r., sze re gu dzia łań pro fi lak tycz -
nych oraz kon tro l no -nad zor czych w sto sun -
ku do trzy na stu przed się bior ców oraz pię ciu
in nych pod mio tów. Mia ły one na ce lu do pro -
wa dze nie sta nu fak tycz ne go do zgod ne go
z pra wem.

W czte rech przy pad kach, w któ rych le -
karz jed no znacz nie prze kro czył swo je upraw -
nie nia, do pra co daw ców skie ro wa no pi sma
pro fi lak tycz ne z proś bą o nie zwłocz ne do ko -
na nie we wła snym za kre sie we ry fi ka cji za -
świad czeń le kar skich, wy da nych na pod sta -
wie art. 229 §1÷§4 K.p., dla ak tu al nie za trud -
nio nych pra cow ni ków, a ta kże o prze ka za nie
w usta lo nym ter mi nie do Okrę go we go In -
spek to ra tu Pra cy w Ka to wi cach Od dzia łu OIP
w Ryb ni ku in for ma cji na ten te mat. Zwró co -
no jed no cze śnie uwa gę, by in for ma cja za -
wie ra ła da ne o licz bie pra cow ni ków pod da -
nych po now nym ba da niom le kar skim. 

Wy kry to też przy pad ki, w któ rych na skie -
ro wa niach le kar skich nie za miesz czo no in for -
ma cji o ist nie niu lub bra ku czyn ni ków szko dli -
wych i/lub wa run ków ucią żli wych na da nym
sta no wi sku pra cy. W tej sy tu acji, w to ku pro -
wa dzo nych czyn no ści kon tro l nych u przed -
się bior ców, do ko na no szcze gó ło wej ana li zy
in for ma cji za war tych w udo ku men to wa nej
oce nie ry zy ka za wo do we go zwią za ne go z pra -
cą na da nym sta no wi sku, spra woz da niach
z wy ni ków po mia rów czyn ni ków szko dli wych
dla zdro wia wy stę pu ją cych w śro do wi sku pra -
cy lub na pod sta wie bez po śred niej ana li zy
wa run ków pa nu ją cych na sta no wi sku pra cy.
Po wy ższe by ło ko niecz ne w ce lu usta le nia, czy
na sta no wi sku pra cy, któ re go do ty czy ło wy -
da ne skie ro wa nie, a na stęp nie za świad cze nie
za wie ra ją ce orze cze nie o bra ku prze ciw wska -
zań zdro wot nych do pra cy na tym sta no wi -
sku, wy stę pu ją czyn ni ki szko dli we i wa run ki
ucią żli we. Po twier dze nie te go fak tu skut ko -

wa ło by bo wiem nie wa żno ścią ba dań prze pro -
wa dzo nych przez le ka rza ro dzin ne go. 

Po nad to w przy pad ku 18 pod mio tów ujaw -
nio no do pusz cze nie do pra cy ogó łem 165 osób
na pod sta wie za świad cze nia za wie ra ją ce go
orze cze nia o bra ku prze ciw wska zań do pra -
cy na zaj mo wa nym sta no wi sku, na któ rym
wy stę pu ją czyn ni ki szko dli we i/lub wa run ki
ucią żli we, wy sta wio ne go przez le ka rza ro -
dzin ne go, a więc z prze kro cze niem po sia da -
nych upraw nień. Spo śród wy mie nio nych przy -
pad ków: 131 osób, w tym 115 pra cow ni ków
i 16 zle ce nio bior ców pod da no po now nym
pro fi lak tycz nym ba da niom le kar skim. Z po -
zo sta łych osób więk szość nie by ła już za trud -
nio na. W od nie sie niu do 10 osób fakt pod da -
nia pra cow ni ków po now nym ba da niom le -
kar skim przez le ka rza po sia da ją ce go sto sow -
ne upraw nie nia miał miej sce jesz cze przed roz -
po czę ciem kon tro li, a w przy pad ku dziewięciu
in nych pra co daw cy po twier dzi li uję cie ich
w pla nie naj bli ższych ba dań pro fi lak tycz nych.
Oprócz te go siedem pod mio tów kie ru ją cych
pra cow ni ków lub zle ce nio bior ców na ba da -
nia wstęp ne, okre so we i kon tro l ne oraz in ne
świad cze nia zdro wot ne za war ło pi sem ne
umo wy z pod sta wo wy mi jed nost ka mi słu -
żby me dy cy ny pra cy.

Pie cząt ka praw dę ci po wie

Bez spor ne jest, że ba da nia pro fi lak tycz ne
mo gą wy ko ny wać wy łącz nie le ka rze po sia -
da ją cy okre ślo ne pra wem kwa li fi ka cje, wpi -
sa ni do re je stru le ka rzy prze pro wa dza ją cych
ba da nia pro fi lak tycz ne pro wa dzo ne go przez
wo je wódz ki ośro dek me dy cy ny pra cy. Tam
też jest mo żli wość spraw dze nia po sia da nej
przez le ka rza spe cja li za cji. 

Już jed nak, do ko nu jąc pod czas kon tro li
oglę dzin za świad cze nia znaj du ją ce go się w ak -
tach oso bo wych pra cow ni ka, mo żna na brać
po dej rzeń, że z do ku men tem, jak i być mo że
z sa mym ba da niem nie wszyst ko jest w po -
rząd ku.

pi sy usta wy o pra cow ni kach tym cza so wych.
In spek tor pra cy, po dej mu jąc kon tro le w tym
ob sza rze, po dej mu je istot ne ry zy ko, że je go
dzia ła nia na ru sza ją swo bo dę pro wa dze nia
dzia łal no ści go spo dar czej oraz swo bo dę za -
wie ra nia umów. Po dej mu je ta kże ry zy ko, że

zo sta nie ob cią żo ny przez sąd kosz ta mi pro -
wa dzo ne go pro ce su, gdyż nie we wszyst kich
przy pad kach są dy stwier dza ją, że kosz ty pro -
ce su po no si Skarb Pań stwa. Wy stę pu je ta kże
w tym po stę po wa niu sa mot nie, gdyż nie znaj -
du je wspar cia ze stro ny osób, na rzecz któ -
rych zo sta ło wy to czo ne po wódz two. Za sa dą
jest, że oso by te nie wstę pu ją do to czą ce go
się po stę po wa nia, a czę sto na wet prze sy ła ją
do są du oświad cze nie wy mu szo ne przez
przed się bior cę, że nie są za in te re so wa ne zmia -
ną ro dza ju ist nie ją cej umo wy. Wszyst ko to
pro wa dzi do sy tu acji, że umo wy cy wil no -
praw ne sta ją się po wszech ne ja ko pod sta wa
za trud nia nia osób przez agen cje pra cy tym -
cza so wej. For ma umów o dzie ło jest ko rzyst -

na dla agen cji, gdyż zna czą co ob ni ża kosz ty
pra cy i zdej mu je wszel ką od po wie dzial ność
agen cji w ob sza rze pra wa pra cy, w tym nie
ob cią ża agen cji oraz pra co daw cy użyt kow -
ni ka w za kre sie kosz tów zwią za nych z za -
pew nie niem bez piecz nych i hi gie nicz nych
wa run ków pra cy, w tym ba dań le kar skich
i szko leń w dzie dzi nie bez pie czeń stwa i hi -
gie ny pra cy.

Na le ży wska zać, że sys tem ochro ny praw
pra cow ni czych w za kre sie pra cy tym cza so -
wej jest nie efek tyw ny i nie eko no micz ny. Obro -
na pod sta wo wych praw pra cow ni czych ze
stro ny Pań stwo wej In spek cji Pra cy wy ma ga
znacz ne go za an ga żo wa nia środ ków i dłu gie -
go po stę po wa nia są do we go. Z dru giej stro -
ny pra co daw cy zda ją so bie spra wę, że tyl ko
nie wiel ka licz ba po dob nych spraw zo sta nie
wy kry ta i za kwe stio no wa na przez in spek to -
rów pra cy. 

Ta kże brak jed no li tej li nii w orzecz nic twie
są dów po wo du je, że na wet w przy pad ku tra -
fie nia spra wy na dro gę po stę po wa nia są do -
we go re zul tat jest nie pew ny – w tych oko licz -
no ściach rzad ko in spek to rzy pra cy de cy du ją
się na kwe stio no wa nie za war tych umów cy -
wil no praw nych. W kon se kwen cji pro wa dzi
do sy tu acji, że przed się bior cy utwier dza ją się
w prze ko na niu, że za war cie umo wy o dzie ło
jest do pusz czal ne w ka żdej sy tu acji, nie za le -
żnie od wa run ków świad cze nia pra cy. 

Co przy nie sie przy szłość? O ile nic się w tej
kwe stii nie zmie ni, to umo wa o pra cę sta nie
się luk su sem do stęp nym dla nie licz nych, gdy
więk szość bę dzie mia ła mo żli wość pra cy wy -
łącz nie na pod sta wie tzw. umów śmie cio -
wych. Zresz tą w nie któ rych bra nżach, jak
ochro na mie nia i bu dow nic two, stan ten już
po wszech nie wy stę pu je. 

Na le ży przy tym pa mię tać, że upo wszech -
nie nie się tzw. umów śmie cio wych szyb ko
do pro wa dzi do ko lej nej pa to lo gii, ja ką jest
pra ca przy mu so wa. Przy mu sem bo wiem nie
tyl ko jest groź ba uży cia si ły, upro wa dze nie
lub in na for ma przy mu su w ro zu mie niu ogól -
nym – lecz ta kże nad uży wa nie sil niej szej po -
zy cji pod czas re kru ta cji i kształ to wa nia wa -
run ków za trud nie nia. Pra cow nik na jem ny,
w szcze gól no ści w re gio nie za gro żo nym struk -
tu ral nym bez ro bo ciem, jest stro ną nie wąt -
pli wie słab szą, na któ rą ła two wy wie rać pre -
sję gra ni czą cą z przy mu sem. 

Ro man Gie drojć
Da riusz Smo liń ski

OIP Gdańsk, Od dział w Słup sku
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Sąd Okrę go wy w Po zna niu zmie nił za ska rżo ny wy rok i wy -
ro kiem z lu te go 2012 r. usta lił ist nie nie sto sun ku pra cy po -
mię dzy pra cow ni ka mi tym cza so wy mi a Agen cją „E”.

Sebastian Szneider

Pro fi lak tycz ne ba da nia le kar skie

Prak ty ka sku tecz nej kon tro li
(cz. II)

Nie le gal ne po wie rza nie
pra cy cu dzo ziem com nie
by ło je dy nym prze wi nie -
niem stwier dza nym
w trak cie kon tro li pro -
wa dzo nych przez in -
spek to rów pra cy
Od dzia łu OIP w Ryb ni ku
na te re nie bu do wy au to -
stra dy A1 i A4. In ne wią -
za ły się np. z we ry fi ka cją
do ku men ta cji pra cow ni -
czej. Do ty czy ły wy da wa -
nia za świad czeń o bra ku
prze ciw wska zań zdro -
wot nych do pra cy
na zaj mo wa nym sta no -
wi sku przez le ka rza nie -
po sia da ją ce go
spe cja li za cji z za kre su
me dy cy ny pra cy. (IP
nr 9/2012 cz. I)

2310/2012 IP



pro wa dzo nym przez WOMP w Ka to wi cach.
Tym sa mym, zgod nie z in for ma cją prze ka za -
ną z Wo je wódz kie go Ośrod ka Me dy cy ny Pra -
cy, wy ko na ne ba da nia oraz wy da ne za świad -
cze nia le kar skie dla ujaw nio nych pra cu ją cych
„na le ży uznać za nie wa żne”. Na to miast ze
wzglę du na brak sto sow nych wpi sów i mo -
żli wo ści praw nych do prze pro wa dze nia w jed -
no st ce kon tro li in ter wen cyj nej, WOMP skie -
ro wał spra wę do Okrę go we go Rzecz ni ka Od -
po wie dzial no ści Za wo do wej w Ka to wi cach. 

Jak wi dać na po wy ższym przy kła dzie, wy -
ni ki po stę po wa nia by wa ją cza sem za ska ku -
ją ce.

Win ni pra co daw cy i le ka rze

Oczy wi ście przy to czo ne w ni niej szym ar -
ty ku le przy kła dy to tyl ko wierz cho łek gó ry
lo do wej, świad czą cy o tym, że w za kre sie
pro fi lak tycz nej opie ki zdro wot nej jest jesz -
cze wie le do zro bie nia. Przy czy ną ta kie go
sta nu rze czy są bez wąt pie nia uwa run ko wa -
nia eko no micz ne i spo łecz ne, wy stę pu ją ce
za rów no po stro nie przed się bior ców, jak i sa -
mych le ka rzy. 

Jak wy ka zu ją kon tro le, w wie lu przy pad -
kach pra co daw cy – dą żąc
do zmniej sze nia kosz tów ba -
dań – nie do ko nu ją rze tel nej
oce ny wa run ków pra cy i nie
prze pro wa dza ją po mia rów
czyn ni ków szko dli wych. Zda -
rza się też kie ro wa nie pra cow -
ni ków do le ka rza niepo sia da -
ją ce go sto sow nych upraw nień,
wy da wa nie skie ro wań na ba -
da nia bez peł nej in for ma cji
o wy stę pu ją cych na ra że niach
lub nie wy da wa nie ich wca le
oraz brak umów z pod sta wo -
wy mi jed nost ka mi me dy cy pra -
cy. Prze ja wem „cięć” bu dże tów
firm są ta kże skraj ne przy pad -
ki prze rzu ca nia kosz tów ba -
dań wstęp nych na sa mych pra cow ni ków. 

A le ka rze? Cóż, han del za świad cze nia mi
le kar ski mi to nie me dial na fik cja czy ty tuł
z okład ki kio sko we go ta blo idu. Opi sa ny wcze -
śniej przy kład za świad czeń wy sta wio nych
bez kon tak tu le ka rza z pra cow ni kiem i bez
ja kiej kol wiek do ku men ta cji me dycz nej sta -
no wił prze cież pod sta wę do sfor mu ło wa nia
i skie ro wa nia do są du ak tu oska rże nia prze -
ciw ko nie uczci we mu le ka rzo wi. Ta kie sy tu -
acje wciąż na le żą jed nak do rzad ko ści. 

U pod staw nie któ rych za cho wań le ży
z pew no ścią za le żność fi nan so wa le ka rzy
od pra co daw ców, po łą czo na z chę cią ła twe -
go wzbo ga ce nia się i po czu ciem bez kar no -
ści. Jak wy tłu ma czyć bo wiem brak re ak cji
na nie umiesz cze nie w skie ro wa niu czyn ni -

ków szko dli wych na sta no wi sku spa wa cza
i to nie w her me tycz nym pro ce sie pra cy? 

Nie pra wi dło wy za kres i czę sto tli wość ba -
dań wy ni ka ją ca ze wska zó wek me to dycz nych
jest czę sto rów nież od zwier cie dle niem bra -
ku upraw nień lub kwa li fi ka cji do ich prze -
pro wa dze nia. Szczy tem ma rzeń jest uczest -
nic two le ka rza w wi zy ta cjach sta no wisk pra -

cy, współ pra ca z pra co daw cą w za kre sie
oce ny ry zy ka za wo do we go czy przed -

sta wia nie pra co daw com wnio sków
do ty czą cych po pra wy wa run ków
pra cy, wy ni ka ją cych z ana li zy sta -

nu zdro wia pra cow ni ków. Tu ta -
kże znacz ną ro lę od gry wa ją czyn -

ni ki eko no micz ne. Pra co daw cy nie
chcą pła cić do dat ko wo za te czyn -

no ści, a le ka rze nie chcą ich wy ko ny -
wać w ra mach kosz tów ba dań pro -

fi lak tycz nych 

Mam na dzie ję, że przed sta -
wio ne w ni niej szym ar ty ku le

przy kła dy i spo strze że nia bę dą
po moc ne w zwięk sze niu sku tecz -

no ści kon tro li pro wa dzo nych przez
in spek to rów pra cy. War to pa mię tać, że

udział in spek to ra pra cy w pro ce sie kształ -
to wa nia pro fi lak tycz nej opie ki zdro wot -

nej nad pra cow ni ka mi nie mu si koń czyć się
tak na praw dę wraz z wy czer pa niem środ -
ków wład cze go od dzia ły wa nia wy ni ka ją cych
z usta wy o Pań stwo wej In spek cji Pra cy. Po -
śred nio mo że się to od by wać po przez do -
brą współ pra cę i prze ka zy wa nie sto sow nych
in for ma cji upraw nio nym do ich we ry fi ka cji
in sty tu cjom. 

Se ba stian Szne ider
OIP Ka to wi ce, Od dział w Ryb ni ku

Otóż pod sta wo wy wzór za świad cze nia zo -
stał okre ślo ny w za łącz ni ku nr 2 do roz po rzą -
dze nia mi ni stra zdro wia i opie ki spo łecz nej
z dnia 30 ma ja 1996 r. w spra wie prze pro wa -
dza nia ba dań le kar skich pra cow ni ków, za kre -
su pro fi lak tycz nej opie ki zdro wot nej nad pra -

cow ni ka mi oraz orze czeń le kar skich wy da -
wa nych do ce lów prze wi dzia nych w Ko dek -
sie pra cy. 

Po mi ja jąc oczy wi ste błę dy i nie do pa trze -
nia w wy peł nie niu dru ku do ku men tu, w po -
sta ci np. bra ku wska za nia da ty wy da nia i na -
stęp ne go ba da nia okre so we go czy na wet
imie nia i na zwi ska oso by ba da nej, zaj mo wa -
ne go sta no wi ska pra cy lub miej sca za trud -

nie nia, wie le in for ma cji o le ka rzu prze pro wa -
dza ją cym ba da nia pro fi lak tycz ne mo żna zna -
leźć, po rów nu jąc pie częć umiesz czo ną na za -
świad cze niu ze wzo rem okre ślo nym w za -
łącz ni ku nr 6 do przy to czo ne go wcze śniej
roz po rzą dze nia. Znaj du je się tam stan dard
za pi su, do ty czą cy po sia da nej przez le ka rza
spe cja li za cji z za kre su me dy cy ny oraz nu mer
pra wa wy ko ny wa nia za wo du. 

Za ska ku ją ce usta le nia

War to pa mię tać, że na wet szcze gó ło wa
ana li za pie czę ci nie da je stu pro cen to wej gwa -
ran cji, że do ko na ne usta le nia są zgod ne ze
sta nem fak tycz nym. Ta kże w tym przy pad ku
nie zbęd ne oka zu je się sko rzy sta nie z upraw -
nień i kom pe ten cji wła ści we go wo je wódz -
kie go ośrod ka me dy cy ny pra cy.

Tak też się sta ło w trak cie kon tro li pod -
mio tu ma ją ce go swą sie dzi bę w Psa rach, za -
koń czo nej w stycz niu 2012 ro ku, gdzie stwier -
dzo no, że dwóch pra cow ni ków wy ko nu ją -
cych pra cę na sta no wi sku mon te ra kon struk -
cji, w na ra że niu na za gro że nia zwią za ne z pra -
cą na wy so ko ści po wy żej 3 m, po sia da ło za -
świad cze nia le kar skie z orze cze niem o bra -
ku prze ciw wska zań do pra cy na zaj mo wa -
nym sta no wi sku, wy da ne przez le ka rza w ra -
mach dzia łal no ści jed nej z jed no stek me dy -
cy ny w wo je wódz twie ślą skim z sie dzi bą
w Tąp ko wi cach. W związ ku z po dej rze niem
wy sta wia nia za świad czeń za wie ra ją cych orze -
cze nia o bra ku prze ciw wska zań do pra cy
na sta no wi skach, na któ rych wy stę pu ją czyn -
ni ki szko dli we i/lub wa run ki ucią żli we przez
le ka rza nie po sia da ją ce go spe cja li za cji z za -
kre su me dy cy ny pra cy, co wy ni ka ło z ana li -
zy pie czę ci, któ rą le karz po słu żył się w wy -
da nym za świad cze niu, sto sow ną in for ma cję
prze ka za no do Wo je wódz kie go Ośrod ka Me -
dy cy ny Pra cy w Ka to wi cach w ce lu jej wy ko -
rzy sta nia w ra mach po sia da nych przez WOMP
kom pe ten cji.

Z udzie lo nej in for ma cji zwrot nej wy ni ka -
ło, że wpraw dzie le karz wy sta wia ją cy za świad -
cze nia zo stał za re je stro wa ny ja ko le karz upraw -
nio ny do prze pro wa dza nia ba dań, lecz zgod -
nie z da ny mi re je stro wy mi nie pro wa dził dzia -
łal no ści pro fi lak tycz nej na te re nie wo je wódz -
twa ślą skie go i po słu żył się nie pra wi dło wą
pie cząt ką – nie ak tu al ne pra wo wy ko ny wa -
nia za wo du. Po nad to, jed nost ka me dy cy ny,
w ra mach któ rej prze pro wa dzo no ba da nia,
nie fi gu ro wa ła w re je strze zgło szeń pod sta -
wo wych jed no stek słu żby me dy cy ny pra cy
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Han del za świad cze nia mi le kar ski mi to nie me dial na fik cja
czy ty tuł z okład ki kio sko we go ta blo idu. Opi sa ny przy kład
za świad czeń wy sta wio nych bez kon tak tu le ka rza z pra cow -
ni kiem i bez ja kiej kol wiek do ku men ta cji me dycz nej sta no wił
prze cież pod sta wę do sfor mu ło wa nia i skie ro wa nia do są du
ak tu oska rże nia prze ciw ko nie uczci we mu le ka rzo wi.



Wśród dzia łań pro fi lak tycz nych słu żą cych
za po bie ga niu i eli mi no wa niu za gro żeń za -
wo do wych w śro do wi sku pra cy, po dej mo -
wa nych przez Okrę go wy In spek to rat Pra cy
w Po zna niu w ra mach Wiel ko pol skiej Stra -
te gii Ogra ni cza nia Wy pad ków przy Pra cy
w la tach 2010-2012, są rów nież cy klicz ne
kon fe ren cje na uko wo -tech nicz ne po świę -
co ne pro ble ma ty ce bez pie czeń stwa pra cy
w ró żnych dzie dzi nach go spo dar ki.

Ko lej na, siód ma już kon fe ren cja „Bez pie czeń stwo pra cy
w go spo dar ce le śnej, aspek ty praw ne i uwa run ko wa nia tech -
no lo gicz ne”, od by ła się 7 wrze śnia 2012 r. w miej sco wo ści
Most ki na te re nie Nad le śnic twa Świe bo dzin. Współ or ga ni za -
to ra mi im pre zy to wa rzy szą cej Tar gom Go spo dar ki Le śnej,
Prze my słu Drzew ne go i Ochro ny Śro do wi ska „EKO -LAS 2012”
by ły: Ka te dra In ży nie rii Śro do wi ska Pra cy Uni wer sy te tu Przy -
rod ni cze go, Mię dzy na ro do we Tar gi Po znań skie oraz OIP w Po -
zna niu.

Pod czas kon fe ren cji ka ta log do brych prak tyk w go spo -
dar ce le śnej przed sta wi li Krzysz tof Fi kle wicz i Te re sa Do -
mżal ska, in spek to rzy pra cy OIP w Po zna niu. Po nad to za pre -
zen to wa no re fe ra ty do ty czą ce pro ble ma ty ki bez pie czeń stwa
pra cy i ochro ny zdro wia pra cow ni ków go spo dar ki le śnej.
Po ru szo no m.in. za gad nie nia ba dań pro fi lak tycz nych le śni -
ków, oce ny sta nu zdro wia le śni czych i pod le śni czych, a ta -
kże do ko na no oce ny ob cią że nia pra cą na po szcze gól nych
sta no wi skach. Uzu peł nie niem kon fe ren cji by ły prak tycz ne
po ka zy bez piecz nej eks plo ata cji ma szyn i urzą dzeń tech -
nicz nych sto so wa nych w le śnic twie. 

Wśród zgro ma dzo nych na po wierzch ni 50 tys. m² po -
nad 120 wy staw ców pol skich i za gra nicz nych, wie lu po ka za -
ło praw dzi we hi ty ryn ko we, a wśród nich ma szy ny i urzą dze -

nia do zryw ki drew na, pi lar ki, ze sta wy do trans por tu drew -
na, cią gni ki, przy cze py, eko lo gicz ne ole je do łań cu chów i pro -
wad nic spa li no wych. Tar gi EKO -LAS, to je dy ne tak du że wy -
da rze nie de dy ko wa ne sek to ro wi le śne mu i drzew ne mu w Eu -
ro pie Środ ko wo -Wschod niej.

Ja cek Strzy żew ski
OIP Po znań
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Nie do ce nia ny
spe cja li sta bhp
Pra co daw cy czę sto uwa ża ją, że spe cja li ści
bhp tyl ko za wra ca ją im gło wę, kry ty ku ją
i po ucza ją – mó wio no na II Kon gre sie Słu -
żby BHP w War sza wie. Na spo tka niu, zor ga -
ni zo wa nym przez Ogól no pol skie
Sto wa rzy sze nie Pra cow ni ków Słu żby BHP,
za sta na wia no się m.in. jak te mu za ra dzić
i pod nieść sta tus za kła do wych słu żb bez -
pie czeń stwa i hi gie ny pra cy. 

W dniach 20-21 wrze śnia br., a więc tuż po Świę cie Pra cow -
ni ków Słu żby BHP, do War sza wy zje cha li na ukow cy i prak ty cy
bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy z ca łe go kra ju. II Kon gres Słu żby
BHP od by wał się w at mos fe rze nie pew no ści co do przy szłych
lo sów czę ści wie lo let nich pra cow ni ków bhp, któ rzy z ra cji bra -
ku od po wied nie go wy kształ ce nia już w przy szłym ro ku ma ją
cał ko wi cie stra cić mo żli wość wy ko ny wa nia za wo du lub mo żli -
wość zaj mo wa nia obec ne go sta no wi ska pra cy. Ma rek No ściusz,
pre zes Ogól no pol skie go Sto wa rzy sze nia Pra cow ni ków Słu żby
BHP, uwa ża że ko niecz na jest zmia na prze pi sów. – Mu si my dać
im szan sę dal sze go dzia ła nia, wy ko rzy stać ich po ten cjał za wo -
do wy – ape lu je No ściusz.

Cho dzi o zno we li zo wa ne 2 li sto pa da 2004 r. roz po rzą dze nie
Ra dy Mi ni strów w spra wie słu żby bez pie czeń stwa i hi gie ny pra -
cy, któ re wpro wa dza no we wy ma ga nia wo bec wy kształ ce nia
pra cow ni ków bhp. Po 30 czerw ca 2013 r. oso ba z wy kształ ce -
niem śred nim tech nicz nym nie bę dzie już mo gła pra co wać
na sta no wi sku spe cja li sty bhp.

Sto wa rzy sze nie nie chce się na to zgo dzić i pro po nu je utrzy -
ma nie mo żli wo ści wy ko ny wa nia pra cy na sta no wi sku spe cja li sty

bhp przez ka żdą oso bę po sia -
da ją cą dy plom tech ni ka bhp
z co naj mniej z 10-let nim sta -
żem pra cy w słu żbie bhp
– przy czym mo żli we by ło by
za trud nie nie na etat lub też
wy ko ny wa nie pra cy na rzecz
da ne go za kła du ja ko ze wnętrz -
ny pod miot go spo dar czy. 

Ja ka jest prze szko da, by
kształ cić się na stu diach wy -
ższych? Za zwy czaj to wiek
i brak chę ci. Wy stę pu ją cy
na Kon gre sie Wi told Ga cek,
kie row nik Ośrod ka Cer ty fi ka -
cji Osób i Sys te mów Za rzą -
dza nia Cen tral ne go In sty tu tu

Ochro ny Pra cy PIB, ape lu je do prak ty ków bhp o in we sty cję
w stu dia wy ższe. – Na wet ma jąc sześć dzie siąt lat trze ba się
uczyć – prze ko nu je Ga cek, ar gu men tu jąc, że w in nym ra zie do -
świad cze ni pra cow ni cy bhp zo sta ną wy pchnię ci z ryn ku pra cy
przez młod szych, ale z wy ma ga nym przez pra co daw cę wy -
kształ ce niem for mal nym.

Ga cek pod kre ślił, że dziś w Pol sce to czy się wal ka o na le żny
pra cow ni kom bhp sta tus w za kła dach pra cy. We wnętrz ne słu -
żby bhp cią gle trak to wa ne są bar dziej jak zło ko niecz ne, niż
czyn nik przy czy nia ją cy się do wzro stu war to ści fir my. Pra co -
daw cy uwa ża ją, że nie za wie le ro bią, ra czej prze szka dza ją niż
po ma ga ją.

Przed sta wi ciel Głów ne go In spek to ra tu Pra cy ape lo wał na -
to miast do zgro ma dzo nych o bar dziej sta now cze po dej ście
do prze strze ga nia prze pi sów bhp, wo bec utrzy mu ją cej się wy -
so kiej licz by wy pad ków przy pra cy. – Na le ży uczu lić kie row ni -
ków, by nie to le ro wa li na wet naj mniej szych od stępstw od tech -
nicz nych wy ma gań pra cy – mó wi Ja ro sław Ta bor z De par ta -
men tu Kon tro li i Nad zo ru GIP.

Re na ta Gór na z OPZZ wy stą pi ła z pre lek cją o spo łecz nej
od po wie dzial no ści biz ne su. Jak po wie dzia ła Gór na, po ję cie to
w Pol sce cią gle nie jest bli żej zna ne pra cow ni kom, a je śli cho dzi
o pra co daw ców – świa do me pro ble mu są je dy nie du że fir my.

Na kon gre sie roz ma wia no też o pro ble mach, z ja ki mi mu szą
się zma gać pra cow ni cy we wnętrz nych słu żb bhp, któ rzy z jed -
nej stro ny mają dbać o prze strze ga nie w fir mie prze pi sów bhp,
a z dru giej stro ny znaj du ją się pod pre sją pra co daw ców, by dla
wy go dy i oszczęd no ści firm przy my kać oko na nie któ re uchy -
bie nia. Tak jest w przy pad ku po wszech ne go dziś pro ble mu uży -
wa nia lap to pów na sta łych sta no wi skach pra cy. Jak mó wi li eks -
per ci od er go no mii z CIOP, nie zbęd ne jest by ekran kom pu te ra
znaj do wał się na wy so ko ści oczu pra cow ni ka, co w prak ty ce
ozna cza, że w przy pad ku lap to pów urzą dze nie po win no być
usta wio ne wy żej, a pra cow nik po sia dać do dat ko wą kla wia tu rę
lub też ko rzy stać z kla wia tu ry lap to pa, ale uży wać do dat ko we -
go, po sta wio ne go wy żej mo ni to ra. 

– Tyl ko ta kie roz wią za nie jest zgod ne z za sa da mi er go no mii
i prze pi sa mi pra wa – ar gu men tu je prof. Ewa Gór ska z Pol skie -
go To wa rzy stwa Er go no micz ne go, wy stę pu ją ca ja ko mo de ra tor
pa ne lu dys ku syj ne go „Er go no mia w bez pie czeń stwie pra cy”. 

Na ukow cy li czą, że to się zmie ni. Aby pro pa go wać za sa dy
er go no mii na kon gre sie pod pi sa no po ro zu mie nie o współ pra -
cy mię dzy Pol skim To wa rzy stwem Er go no micz nym a OSPS BHP. 

Uczest ni cy kon gre su mie li oka zję wziąć udział w pa ru pa ne -
lach dys ku syj nych: „Do bór i ja kość środ ków ochro ny in dy wi du al -
nej” (mo de ra tor Adam Ja błoń ski, pre zes Pol skie go Zrze sze nia
Pro du cen tów i Dys try bu to rów Środ ków Ochro ny In dy wi du al nej),
„Sys tem Za rzą dza nia BHP – pro blem czy zysk” (mo de ra tor dr Je -
rzy Kar czew ski, Aka de mia EVI SA), „Oce na ry zy ka za wo do we go
– wy ma ga nia praw ne a je go przy dat ność” (mo de ra tor dr inż. Zo -
fia Paw łow ska, CIOP -PIB), „Wpływ pra cow ni ka słu żby bhp na ja -
kość szko leń w dzie dzi nie bez pie czeń stwa pra cy” (mo de ra tor
Kry sty na Świ der, CIOP -PIB), „Pod le głość słu żby bhp – te raź niej -
szość i przy szłość” (mo de ra tor dr Wi told Ga cek, CIOP -PIB).

Robert Grzesiński Biuro Informacji GIP
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Z teo rii i prak ty ki

Bhp w nowoczesnym leśnictwie



Pań stwo Be ata i Piotr Kon drac cy – zdo byw cy pierw -
sze go miej sca w woj. lu bel skim w kon kur sie „Bez piecz ne Go -
spo dar stwo Rol ne” 2012 – zo sta li wy ty po wa ni przez Cen tral -
ną Ko mi sję Kon kur so wą do na gro dy spe cjal nej Głów ne go
In spek to ra Pra cy, któ rą w tym ro ku jest za mia tar ka za wie sza -
na mar ki PRO NAR.

Go spo dar stwo rol ne o po wierzch ni 80 ha znaj du je się we
wsi Gór ne k. Mi le jo wa. Głów ny pro fil pro duk cji to ho dow la
trzo dy chlew nej. W go spo dar stwie upra wia ne są ta kże zbo -
ża prze zna czo ne na pa szę dla zwie rząt oraz bu ra ki cu kro we
i mar chew na sprze daż.

W kon kur sie „Bez piecz ne Go spo dar stwo Rol ne” go spo -
da rze zo sta li do ce nie ni za wpro wa dze nie roz wią zań zwięk -
sza ją cych bez pie czeń stwo pra cy oraz wy jąt ko wą dba łość
o po rzą dek w po miesz cze niach warsz ta to wych i go spo dar -
skich. Go spo dar stwo jest bar dzo do brze zor ga ni zo wa ne i wy -
po sa żo ne. Cią gi ko mu ni ka cyj ne są za pla no wa ne tak, by na -
wet pod czas wy ko ny wa nia co dzien nych, ru ty no wych czyn -
no ści uni kać za gro żeń. Jest to tra dy cyj ne ro dzin ne go spo -
dar stwo, przez la ta mo der ni zo wa ne i roz bu do wy wa ne. Człon -
ko wie ko mi sji re gio nal nych i wo je wódz kich kon kur su „Bez -
piecz ne Go spo dar stwo Rol ne”, wi zy tu jąc lu bel skie go spo -
dar stwo, bar dzo po zy tyw nie oce nia li wa run ki pra cy i nie
mie li wie lu za strze żeń. Sto su jąc się do uwag ko mi sji, Kon -
drac cy przed eta pem cen tral nym kon kur su, ozna czy li ja skra -
wy mi ko lo ra mi pro gi bu dyn ków, po pra wi li za bez pie cze nia
wejść na pod da sza oraz zo bo wią za li się uży wać pod czas
pra cy obu wia ochron ne go z utwar dzo ny mi pod no ska mi.
Nad wpro wa dze niem zmian czu wał i słu żył po ra dą To masz
Abram czyk, spe cja li sta w Okrę go wym In spek to ra cie Pra cy
w Lu bli nie, któ ry m.in. ko or dy nu je dzia ła nia PIP na rzecz
ochro ny pra cy w rol nic twie in dy wi du al nym w okrę gu. 

Pod czas wi zy ta cji Cen tral nej Ko mi sji Kon kur so wej, jej
człon ko wie z uzna niem ko men to wa li wpro wa dzo ne przez

go spo da rzy roz wią za nia, w tym: bio de gra do wal ne sta no -
wi sko do my cia ma szyn, wó zek na koł kach do prze miesz -
cza nia ma szyn w ga ra żu, drew nia ną ram pę do za ła dun ku
świń oraz lin ki ogra ni cza ją ce, mon to wa ne w bu dyn kach
go spo dar czych i ga ra żach, za bez pie cza ją ce przed wy ła ma -
niem drzwi. Ko mi sja do ce ni ła wzo ro wo wy ko na ny punkt
ppoż. oraz do brze usy tu owa ne i od po wied nio wy po sa żo -
ne ap tecz ki pierw szej po mo cy. Chwa lo no rów nież po my -
sło wość lau re atów, któ rej do wo dem jest wła snej kon struk -
cji szczot ka do czysz cze nia obu wia, wy ko na na z trzech po -
łą czo nych ze so bą za mia ta czy. Do bre wra że nie wy warł ład
i po rzą dek, w szcze gól no ści w ma ga zy nach środ ków ochro -
ny ro ślin oraz w warsz ta cie. 

Pań stwo Kon drac cy ma ją dwóch sy nów, star sze go Mi -
cha ła – stu den ta we te ry na rii na Uni wer sy te cie Przy rod ni -
czym w Lu bli nie oraz młod sze go Do mi ni ka – pla nu ją ce go
stu dia na kie run ku rol ni czym. Obaj już dziś de kla ru ją chęć
prze ję cia w przy szło ści go spo dar stwa po ro dzi cach i je go
dal szy roz wój. 

Mag da le na i Ja kub Woj cie cho wie z Grza wy w wo je -
wódz twie ślą skim zdo by li pierw sze miej sce w te go rocz nej
ju bi le uszo wej X edy cji Ogól no kra jo we go Kon kur su „Bez -
piecz ne Go spo dar stwo Rol ne”, któ ry od by wa się pod ho no -
ro wym pa tro na tem pre zy den ta RP Bro ni sła wa Ko mo row -
skie go. Kon kurs ma na ce lu pro mo cję za sad ochro ny zdro -
wia i ży cia w go spo dar stwach rol nych. Je go or ga ni za to ra mi
są: Mi ni ster stwo Rol nic twa i Rozwoju Wsi, KRUS oraz PIP.

Wnio sek o przy stą pie niu do kon kur su zło żył pan Aloj zy
Woj ciech – oj ciec lau re ata kon kur su. Nie pa mię ta do kład -
nie ro ku po wsta nia go spo dar stwa, wie jed nak, że jest pro -
wa dzo ne już od pię ciu po ko leń. Obec nie li czy 56 ha, z cze -
go 23,5 ha to zie mia wła sna, a 32,5 ha są wy dzie rża wia ne.
Upra wia ne są ziem nia ki, rze pak, psze ni ca ozi ma, ka pu sta
i se ler. 18 ha zaj mu ją łą ki i pa stwi ska. Po nad to w go spo dar -
stwie pro wa dzo ny jest pen sjo nat dla 86 ko ni, na le żą cych
do Nie miec kie go Sto wa rzy sze nia Ochro ny Zwie rząt „Pro -
-Ani ma le”.

Zwy cię skie go spo dar stwo jest do brze wy po sa żo ne i zor -
ga ni zo wa ne, co nie ja ko w za rod ku po zwa la unik nąć za gro -
żeń, pod czas pra cy na po lu i przy ob słu dze ko ni, a ta kże
w cza sie wol nym od za jęć. – Do cho dzi li śmy do te go przez
wie le lat. Du żo za wdzię cza my pra cow ni kom in spek cji pra cy,
ich fa cho wej wie dzy i cen nym wska zów kom. Od wie dza li na -
sze go spo dar stwo, do ra dza li, pro wa dzi li w gmi nie szko le nia.
Dla te go do brze wie my, że np. zwięk sze nie pro duk cji nie mo -
że w ża den spo sób za gra żać bez pie czeń stwu – mó wi Ja kub
Woj ciech. 

Im pul sem do po pra wy nie do cią gnięć w go spo dar stwie
by ły uwa gi ko mi sji kon kur so wej na eta pie re gio nal nym. Jej
człon ko wie uświa do mi li lau re atom, że go spo dar stwa nie
mo żna trak to wać tyl ko i wy łącz nie ja ko miej sca pra cy, lecz
ta kże ja ko miej sce, w któ rym ży ją i spę dza ją wspól nie czas. 

W trak cie ry wa li za cji kon kur so wej i po mię dzy wi zy ta cja mi
ko mi sji w go spo dar stwie Mag da le ny i Ja ku ba Woj cie chów za -

szło wie le zmian, czę sto drob nych, jed na kże ma ją cych bez po -
śred ni wpływ na bez pie czeń stwo ich pra cow ni ków i naj bli -
ższych. Od gro dzo no część miesz kal ną od pro duk cyj nej,
przed bra mą wej ścio wą umiesz czo no ta bli cę in for ma cyj ną
do ty czą ca za sad bez piecz ne go po ru sza nia się po go spo dar -
stwie osób od wie dza ją cych. Dla go ści z za gra ni cy in for ma cja
do stęp na jest rów nież w ję zy ku an giel skim. Wszyst kie cią gni -
ki i ma szy ny sa mo jezd ne wy po sa żo no w ka bi ny ochron ne, co
zwięk szy ło kom fort pra cy oraz bez pie czeń stwo ope ra to ra.
Cią gni ki wy po sa żo ne są w do dat ko we, ory gi nal ne sie dze nia
dla pa sa że rów wraz z pa sa mi bez pie czeń stwa, a przy cze py
w dra bin ki i stop nie w ko lo rze żół tym, uła twia ją ce wcho dze -
nie. Szaf ka na klu cze do po jaz dów, któ re w da nym mo men cie
nie są uży wa ne, jest za my ka na. Dzię ki stwo rze niu tzw. ko ry ta -
rzy pa szo wych w staj niach, pod czas prac wy ko ny wa nych
przy zwie rzę tach nie za cho dzi ko niecz ność wcho dze nia po -
mię dzy ko nie. Po nad to na te re nie ca łe go go spo dar stwa umiesz -
czo no ta blicz ki in for ma cyj ne, ap tecz ki i ga śni ce. Scze gól ny
na cisk po ło żo no na bez pie czeń stwo naj młod szych. Wy dzie lo -
no i ogro dzo no plac za baw.

Zwy cięzcy twier dzą, że udział w kon kur sie „Bez piecz ne
Go spo dar stwo Rol ne” dał im przede wszyst kim pew ność sie -
bie i po czu cie speł nie nia. Ma ją jed nak świa do mość, że ta
wy gra na zo bo wią zu je do cią głej dba ło ści o bez pie czeń stwo,
by w ten spo sób da wać przy kład in nym.

Ju ry kon kur su zwra ca ło szcze gól ną uwa gę na: ład i po -
rzą dek w go spo dar stwie; stan bu dyn ków; wy po sa że nie ma -
szyn i urzą dzeń w osło ny ru cho mych czę ści i in ne za bez pie -
cze nia; wa run ki ob słu gi i by to wa nia zwie rząt go spo dar skich;
sto so wa nie, stan i ja kość środ ków ochro ny oso bi stej.

W tym ro ku do kon kur su przy stą pi ły łącz nie 982 go spo -
dar stwa, z cze go 16 do tar ło do eta pu kra jo we go. Je go uro -
czy ste pod su mo wa nie od by ło się pod czas Mię dzy na ro do -
wej Wy sta wy Rol ni czej Agro Show w Bed na rach k. Po zna -
nia, 21-23 wrze śnia. Fi na li stom kon kur su wrę czo no na gro dy.
Głów na z nich, „zło ty” cią gnik rol ni czy Farm trac 675 DT, ufun -
do wa ny przez KRUS – tra fił do Mag da le ny i Ja ku ba Woj cie -
chów.
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Pierw sze na Ślą sku – pierw sze w Pol sce

Bez piecz ne 
Go spo dar stwo Rol ne

Ka ta rzy na Bzdu ra To masz Urban 
OIP Ka to wi ce

Wy ró żnie ni przez Głów ne go In spek to ra Pra cy

Ka ta rzy na Mie tel ska
De par ta ment Pre wen cji i Pro mo cji GIP
Fot. Tomasz Abramczyk



W spar ta kia dzie wzię ło udział po nad 200 pra cow -
ni ków Pań stwo wej In spek cji Pra cy, któ rzy ry wa li zo -
wa li w 18 kon ku ren cjach. Oprócz wie lo bo ju lek ko -
atle tycz ne go, do któ re go za li czo no bie gi na 60 m, 400 m
i 1200 m, pchnię cie ku lą, skok w dal i prze cią ga nie li ny, wal czo no m.in. na siat kar skim bo -
isku, kor tach te ni so wych, strzel ni cy, pły wal ni, przy bry dżo wym sto li ku oraz sza chow ni cy.

Spar ta kia da Pra cow ni ków Pań stwo wej In spek cji Pra cy „PIP Mi li ta -
ry 2012” już za na mi. Po raz ko lej ny po lem zma gań bi tew nych, dzię ki
go ścin no ści Aka de mii Wy cho wa nia Fi zycz ne go, był Sta dion Olim pij -
ski. Za wo dy spor to we prze bie gły w at mos fe rze przy ja ciel skiej ry wa li -
za cji i do bre go hu mo ru.

Zwy cięz ców by ło wie lu 
Wszyst kich wy mie nić nie spo sób. W kla sy fi ka cji koń co -
wej laur zwy cię stwa przy padł przed sta wi cie lom OIP z Ka to wic, któ -
rzy zdo by li 9 me da li: 6 zło tych, 2 srebr ne i 1 brą zo wy. Na dru gim stop niu po dium
upla so wał się łódz ki in spek to rat pra cy, któ re mu uda ło się zdo być 5 zło tych, 3 srebr ne oraz
5 brą zo wych me da li, a na trze cim re pre zen tan ci wro cław skie go okrę gu, któ rym przy pa dły w udzia le 4 zło -
te i 4 srebr ne me da le. Uro czy stego wrę cze nia na gród do ko na li Iwo na Hic kie wicz, głów ny in spek tor pra cy 
oraz dy rek tor Ośrod ka Szko le nia Pań stwo wej In spek cji Pra cy Ja nusz Kra soń.

Ma rek Cho czaj OIP Wro cław Fot. Mariusz Kijkowski
Ośrodek Szkolenia PIP

XVI Spar ta kia da Pra cow ni ków PIP

Wro cław 12-13 wrze śnia br.



Czte ro pię tro wy bu dy nek miesz kal ny w Bia -
łym sto ku miał przejść te go la ta ter mo mo der ni za -
cję. Fe ral ne rusz to wa nie usta wio no od stro ny wejść
do pię ciu kla tek scho do wych blo ku. Choć dla
ochro ny prze chod niów kon struk cja zo sta ła osło nię -
ta siat ką, to nie by ła bez piecz na ze wzglę du na po -
wa żne błę dy po peł nio ne przy jej sta wia niu. 

Wy szły one na jaw, gdy w nie dziel ne po po łu dnie
sil ne po dmu chy wia tru spo wo do wa ły, że czę ści rusz -
to wa nia ode rwa ły się od bu dyn ku i po szy bo wa ły
na chod nik oraz na po bli skie bo isko. Szczę śli wie nikt
nie od niósł ob ra żeń, cho ciaż na bo isku ba wi ły się
dzie ci. Po nie waż za wa lo ne rusz to wa nie utrud nia -
ło wej ście do bu dyn ku, zo sta ło szyb ko usu nię te.

In spek to rzy pra cy zo sta li po wia do mie ni na -
stęp ne go dnia i nie zwłocz nie prze pro wa dzi li oglę -
dzi ny miej sca zda rze nia. Stwier dzi li, że znisz cze niu
uległ frag ment rusz to wa nia od II do V klat ki scho -
do wej o dłu go ści ok. 45 m i wy so ko ści 15,50 m. 

Frag ment rusz to wa nia przy klat kach scho do -
wych I – II nie za wa lił się, po nie waż sta no wił od ręb -
ną część nie po wią za ną kon struk cyj nie z resz tą rusz -
to wa nia. Przy po zo sta łych ścia nach bu dyn ku rusz -
to wań nie by ło. 

Usta lo no, że rusz to wa nie, któ re uchro ni ło się
przed wia trem, zo sta ło przy mo co wa ne do bu dyn -
ku nie zgod nie z in struk cją mon ta żu pro du cen ta:
skraj ne sto ja ki zo sta ły za ko twio ne uko śnie do ścia -
ny – za miast pro sto pa dle i by ły wy su nię te po -
za ob rys bu dyn ku, za sto so wa no o po ło wę mniej szą
niż na le ża ło, ma łą licz bę ko tew, a do te go ko twy zo -
sta ły roz miesz czo ne nie rów no mier nie, nie zgod -
nie ze sche ma tem za ko twień.

Po nad to in spek to rzy stwier dzi li, że we wnętrz ne
sto ja ki usta wio no w odległości ok. 25-30 cm od ścia -
ny (bez do dat ko wych ba lu strad), dwa sto ja ki po sa -
do wio no na płyt kach be to no wych le żą cych na dasz -
ku nad wej ściem, nie za mon to wa no ele men tów
po śred nich ba lu strad, de sek kra wę żni ko wych i uzie -
mie nia. 

Za wa lo ne rusz to wa nie, jak uzna li in spek to rzy,
mu sia ło być ko twio ne po dob nie jak część, któ ra zo -
sta ła. Po twier dza ją to usta le nia za war te w eks per -
ty zie spo rzą dzo nej przez rze czo znaw cę bu dow la -
ne go na zle ce nie in we sto ra. W dniu zda rze nia
wiatr wiał wzdłuż bu dyn ku od stro ny V klat ki – z tej
też stro ny na stą pi ło znisz cze nie rusz to wa nia.

In spek to rzy stwier dzi li brak kwa li fi ka cji osób, któ -
re mon to wa ły rusz to wa nie. Pra co daw ca oświad -
czył na pi śmie, że ja ko kie row nik bu do wy oso bi ście
nad zo ro wał budowę rusz to wa nia i wie dział, iż oso -
by wy ko nu ją ce to za da nie nie ma ją upraw nień

do mon ta żu rusz to wań me ta lo wych, ale wy star -
czy ło mu, że kie dyś już sta wia li ta kie rusz to wa nia.

W tej sy tu acji in spek to rzy po sta wi li za rzut nie wła -
ści we go spra wo wa nia nad zo ru przez kie row ni ka
bu do wy (pra co daw cę), któ ry do pu ścił do wy ko na nia
mon ta żu rusz to wa nia oso by nie po sia da ją ce od po -
wied nich kwa li fi ka cji i spo rzą dził pro to kół od bio ru
kon struk cji za wie ra ją cy nie praw dzi we stwier dze -
nia, że rusz to wa nie zo sta ło zmon to wa ne zgod nie ze
sztu ką bu dow la ną, in struk cją mon ta żu, itd.

W wy ni ku kon tro li, in spek to rzy wstrzy ma li eks -
plo ata cję ist nie ją ce go frag men tu rusz to wa nia oraz
na ło ży li man dat na pra co daw cę.

Waldemar Przyjemski OIP Białystok

Rusztowanie zdmuchnięte przez wiatr
Źle zmon to wa ne rusz to -
wa nie przy bu dyn ku
miesz kal nym w Bia łym -
sto ku nie wy trzy ma ło
sil nych po dmu chów wia -
tru. In spek to rzy pra cy
stwier dzi li m.in., że
przy sta wia niu kon -
struk cji nie prze strze ga -
no po cho dzą cej
od pro du cen ta in struk cji
mon ta żu, pra cę wy ko ny -
wa ły oso by bez kwa li fi -
ka cji, a kie row nik
bu do wy spo rzą dził pro -
to kół od bio ru rusz to wa -
nia za wie ra ją cy
nie praw dzi we in for ma -
cje. Pra co daw ca zo stał
uka ra ny man da tem.

Fot. Piotr Dunaj


