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Krytycznie o czasie pracy
sani do rejestru lekarzy przeprowadzających badania profilaktyczne,
prowadzonego przez wojewódzki
ośrodek medycyny pracy. Tam też
jest możliwość sprawdzenia posiadanej przez lekarza specjalizacji.

W SEJMIE RP
Wiadomości nie tylko z kraju
Urlop szkoleniowy nie dla każdego
Przepisy Kodeksu pracy dość ogólnie formułują obowiązek pracodawcy
ułatwiania pracownikom podnoszenia
kwalifikacji zawodowych. Nie oznacza to jednak, że pracodawca jest
bezwzględnie zobligowany do każdorazowej akceptacji każdej formy dokształcania się pracownika.
Równo, ale czy tyle samo?
Jedną z fundamentalnych zasad wynikających z przepisów prawa pracy
jest zasada równego traktowania
w zatrudnieniu. Daje ona pracownikom legitymację prawną do dochodzenia swoich praw dotyczących
właściwego traktowania przez przełożonych.
A miało być tak pięknie…
Stacja Powiśle zalana
Tymczasowi – też pracownicy
Profilaktyczne badania lekarskie
Badania profilaktyczne mogą wykonywać wyłącznie lekarze posiadający
określone prawem kwalifikacje, wpi-

26
27
28

30
32

Niedoceniany specjalista bhp
Z teorii i praktyki
Bezpieczne Gospodarstwo Rolne
Komisja doceniła wprowadzone
przez gospodarzy rozwiązania,
w tym: biodegradowalne stanowisko do mycia maszyn, wózek
na kołkach do przemieszczania maszyn w garażu, drewnianą rampę
do załadunku świń oraz linki ograniczające.
XVI Spartakiada Pracowników PIP
Rusztowanie zdmuchnięte przez
wiatr
Źle zmontowane rusztowanie
przy budynku mieszkalnym w Białymstoku nie wytrzymało silnych podmuchów wiatru. Inspektorzy pracy
stwierdzili m.in., że nie przestrzegano instrukcji montażu, pracę wykonywały osoby bez kwalifikacji.

Rada Ochrony Pracy na posiedzeniu w siedzibie Sejmu zapoznała się 11 września br.
z materiałem przygotowanym przez Państwową Inspekcję Pracy na temat stanu
przestrzegania prawa pracy w placówkach
ochrony zdrowia.

W ocenie kontrolujących, jedną z najczęściej występujących przyczyn naruszeń przepisów pozostaje niewłaściwa ich interpretacja i brak odpowiedniej wiedzy,
zwłaszcza w zakresie zmian przepisów obowiązujących
od 1 stycznia 2008 r. Niejasność i niespójność niektórych uregulowań zawartych w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej, a obecnie – w ustawie o działalności leczniczej i Kodeksie pracy czyni je mało zrozumiałymi i powoduje trudności w stosowaniu.
Posłowie zasiadający w Radzie stwierdzili, że sytuacją
pracowników zatrudnionych w placówkach leczniczych

Jako najpoważniejszy problem, bezpośrednio wpływający na sytuację zatrudnionych w placówkach leczniczych, Teresa Cabała określiła kwestie związane z wypłatą
wynagrodzenia za pracę oraz innych należnych pracownikom świadczeń. Niewypłacanie wynagrodzenia
Wyniki 1458 kontroli przeprowadzonych w u.br.
za pracę w godzinach nadliczbowych odnotowano w ponad 55 proc. kontrolowanych placówek, w 1061 zakładach opieki zdrowotnej przedstawiła
niewypłacanie ekwiwalentu za używanie własnej Teresa Cabała, nadinspektor pracy z OIP w Krakowie,
odzieży i obuwia roboczego w ponad jednej trze- ekspert ds. służby zdrowia. Ujawniły one liczne nieciej, zaś niewypłacanie wynagrodzenia za pełnio- prawidłowości w kontrolowanych podmiotach.
ne dyżury medyczne czy też różnych innych składników wynagrodzenia za pracę – w jednej piątej zakładów trzeba zainteresować nie tylko Ministerstwo Zdrowia, ale
także sejmową Komisję Zdrowia.
opieki zdrowotnej.
W posiedzeniu uczestniczyli: Iwona Hickiewicz, główSzczególne zaniepokojenie inspektorów pracy wzbudziły nieprawidłowości w zakresie czasu pracy. W jednej ny inspektor pracy, Małgorzata Kwiatkowska, zastępca
trzeciej skontrolowanych placówek stwierdzono nieza- głównego inspektora pracy, dyrektor Departamentu Prawchowanie dobowej normy czasu pracy, w jednej czwar- nego GIP Halina Tulwin i dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli GIP Leszek Zając.
tej ujawniono niezachowanie normy tygodniowej.
ROP pozytywnie zaopiniowała wniosek o odwołanie
Teresa Cabała wskazała m.in., że pracodawcy, chcąc
Grze
gorza Łyjaka ze stanowiska zastępcy głównego insprostać potrzebie zapewnienia całodobowej opieki
nad pacjentem, stosują rozwiązania będące próbą omi- spektora pracy. Z wnioskiem takim zwróciła się Iwona
jania przepisów o czasie pracy. Polegają one na zatrud- Hickiewicz, główny inspektor pracy do marszałek Sejmu
nianiu tej samej osoby na kilku umowach, w tym także Ewy Kopacz w związku ze złożoną przez Grzegorza Łyjaka rezygnacją z zajmowanego stanowiska.
cywilnoprawnych.

O współpracy z prokuraturą na forum komisji sejmowej
Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej, obradująca 11 września br. w siedzibie parlamentu, przyjęła informację głównego inspektora pracy o skuteczności
postępowań karnych wszczętych po zawiadomieniach prokuratury przez Państwową Inspekcję Pracy w 2011 r.
Główny inspektor pracy Iwona Hickiewicz poinformowała, że w roku ubiegłym Państwowa Inspekcja Pracy
skierowała do prokuratury 1087 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstw. Blisko połowa spośród
nich dotyczyła udaremniania lub utrudniania inspektorom pracy wykonania czynności służbowych. Duża grupa zawiadomień związana była ze złośliwym lub uporczywym naruszaniem praw pracowników wynikających
ze stosunku pracy.

Tymczasowi – też pracownicy
Zdaniem inspektora pracy, w toku postępowania dowodowego ustalono, że osoby z którymi pozwana
agencja zawarła umowy o dzieło, wykonując te umowy świadczyły pracę w sposób charakterystyczny dla
zatrudnienia w ramach stosunku pracy. Jak zaznaczył
skarżący, z zeznań świadków jasno wynika, iż osoby
te wykonywały swoje obowiązki w warunkach podporządkowania pracowniczego.

W ok. 17 proc. zgłoszonych zawiadomień odmówiono wszczęcia postępowania, zaś 34 proc. postępowań
zostało umorzonych. Najczęstszą podstawą umorzenia
postępowania albo odmowy jego wszczęcia było uznanie przez prokuraturę, iż czyn sprawcy nie wyczerpuje
znamion czynu zabronionego bądź ma znikomą szkodliwość społeczną.
Inspektorzy korzystali z przysługującego im od 8 sierpnia 2011 r. nowego uprawnienia i złożyli 158 wniosków

Okładka:
fot. Waldemar Spólnicki
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o uzasadnienie postanowień o umorzeniu postępowania, bądź odmowie wszczęcia postępowania.

nistra pracy i polityki społecznej, posłowie zwracają m.in.
uwagę, że ograniczenie nieprawidłowości dotyczących
praw pracowników tymczasowych wymaga rozSkładane przez inspektorów pracy do prokuratu- szerzenia katalogu sankcji z tytułu naruszenia
ry zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia prze- przepisów ustawy z lipca 2003 r. o zatrudnianiu
stępstw są stosunkowo często umarzane bądź pro- pracowników tymczasowych. W drugim, adresowanym do ministrów rolnictwa i rozwoju wsi
kuratura odmawia wszczęcia postępowań.
oraz gospodarki, posłowie postulują znowelizoJako jedną z głównych przyczyn takiego stanu rzeczy wanie rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi
Iwona Hickiewicz wymieniła problemy związane z oceną z 12 maja 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
czynów wyczerpujących znamiona przestępstw z art. 225 pracy przy obsłudze amoniakalnych instalacji chłodni§ 2 (udaremnianie lub utrudnianie inspektorom pracy czych w zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego oraz
wykonywania czynności służbowych) i art. 218 § 1 (zło- wydanie przez ministra gospodarki rozporządzenia w spraśliwe lub uporczywe naruszanie praw pracowników) Ko- wie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze i kondeksu karnego. W dalszym ciągu istnieją bowiem powa- serwacji instalacji ziębniczych.
żne różnice interpretacyjne pomiędzy Państwową InKomisja przyjęła również opinię do ministra pracy
spekcją Pracy a prokuraturą co do zakresu pojęciowego i polityki społecznej w sprawie wnioskowanych przez in„utrudniania” czy „udaremnienia” czynności kontrolnych spekcję pracy zmian legislacyjnych w Kodeksie pracy,
oraz „złośliwości” oraz „uporczywości” przy naruszaniu mających na celu wyeliminowanie rozbieżności w zakrepraw pracowników. Wskazane byłoby więc jednoznacz- sie interpretacji przepisów prawa pracy określających zane uregulowanie i wyeliminowanie tych wątpliwości sady wypłaty wynagrodzenia i innych świadczeń ze stona drodze legislacyjnej.
sunku pracy.
Na tym samym posiedzeniu Komisja uchwaliła dwa
W posiedzeniu, któremu przewodniczył poseł Madezyderaty, wynikające z wniosków Państwowej Inspek- riusz Błaszczak, uczestniczyli: zastępca głównego incji Pracy przedstawionych posłom podczas poprzednich spektora pracy Małgorzata Kwiatkowska oraz dyrektoobrad 29 sierpnia br. W pierwszym, skierowanym do mi- rzy departamentów w Głównym Inspektoracie Pracy.

Działalność kontrolna państwa w opinii posłów
Przegląd systemu kontroli państwa pod względem jego skuteczności i funkcjonalności był tematem obrad Komisji do Spraw Kontroli Państwowej Sejmu 12 września br.
w siedzibie parlamentu.
Informacje na temat działalności instytucji kontrolnych zaprezentowali przedstawiciele: Najwyższej Izby
Kontroli, Państwowej Inspekcji Pracy, regionalnych izb
obrachunkowych, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz
wybranych resortów.
Posłowie zapoznali się z podstawami prawnymi działalności kontrolnej w poszczególnych instytucjach i resortach, organizacją komórek realizujących czynności
kontrolne, standardami i kryteriami podejmowanych
przez nie działań. Ważne miejsce w referowanych zagadnieniach zajmowały osiągane rezultaty i efekty finansowe działalności kontrolnej, a także stan zatrudnienia
i kwalifikacje kontrolerów.
W dyskusji zwrócono uwagę na niedostateczną obsadę kadrową instytucji kontrolnych. Mówiono o fluktuacji
kadr w aspekcie znacznych kosztów szkoleń kadry kontrolerskiej i braku koordynacji kontroli między poszczególnymi podmiotami. Poruszono również problem skuteczności postępowań karnych wszczętych po zawiadomieniach
prokuratury przez instytucje kontrolne.
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Główny inspektor pracy Iwona Hickiewicz podkreśliła, że Państwowa Inspekcja Pracy stanowi ważny element nadzoru państwa nad przestrzeganiem przez pracodawców i inne podmioty przepisów prawa i realizacją podstawowych konstytucyjnych zasad Rzeczypospolitej Polskiej.
Zaakcentowała jednocześnie, że szeroki zakres uprawnień urzędu pozwala wprawdzie na egzekwowanie obowiązków nałożonych na podmioty podlegające kontroli,
ale realizacja zmian prawnych postulowanych wielokrotnie przez Państwową Inspekcję Pracy przyczyniłaby się
do wzrostu efektywności prowadzonej działalności kontrolno-nadzorczej.
W posiedzeniu uczestniczyli: zastępca głównego inspektora pracy Małgorzata Kwiatkowska i dyrektorzy
departamentów Głównego Inspektoratu Pracy: Prawnego – Halina Tulwin oraz Nadzoru i Kontroli Leszek Zając. Obradom przewodniczył poseł Mariusz Błaszczak.
(Red.)

Wiadomości
nie tylko z kraju
Na uroczystościach Dnia
Budowlanych
28 września br. w Warszawie na uroczystościach z okazji
Dnia Budowlanych główny inspektor pracy Iwona Hickiewicz
wręczyła długoletnim działaczom związkowym Odznaki Honorowe za Zasługi dla Ochrony Pracy, a zastępca głównego inspektora pracy Małgorzata Kwiatkowska odebrała z rąk przewodniczącego Związku Zawodowego „Budowlani” Zbigniewa
Ja now skie go Me dal 120-lecia Ruchu Zawodowego Budowlanych. Tegoroczne uroczystości, nad którymi
ho no ro wy pa tro nat
objął prezydent Bronisław Komorowski,
były związane z obchodami 120 lat ruchu
związkowego w budownictwie. Olgierd Dziekoński, sekretarz stanu w Kancelarii
Prezydenta RP, wręczył zasłużonym działaczom związkowym
odznaczenia państwowe. Odczytał też list od prezydenta.
Odznakę Honorową za Zasługi dla Ochrony Pracy otrzymali:
Zbigniew Figurski, przewodniczący Okręgu Kujawsko-Pomorskiego ZZ „Budowlani”, Janusz Głombiński, przewodniczący
Międzyzakładowego ZZ „Budowlani” w Dolinie Nidy, Mirosław
Ossowski, sekretarz krajowy ds. ochrony pracy ZZ „Budowlani”
i Dariusz Zarzecki, członek zarządu krajowego ZZ „Budowlani”.

Spotkanie u związkowców
Główny inspektor pracy Iwona Hickiewicz gościła w środę
26 września br. na posiedzeniu Rady OPZZ w Warszawie, gdzie
przedstawiła sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji
Pracy w roku 2011. W spotkaniu uczestniczyli także: Małgorzata
Kwiatkowska, zastępca głównego inspektora pracy, która omówiła działania promocyjne i prewencyjne prowadzone przez Państwową Inspekcję Pracy oraz Leszek Zając, dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli w Głównym Inspektoracie Pracy.
Przewodniczący związku Jan Guz pozytywnie ocenił współpracę z inspekcją pracy.

Pracodawcy wrażliwi
społecznie nagrodzeni
W Zamku Królewskim w Warszawie 27 września br. podczas gali finałowej siódmej edycji
konkursu Polskiej Organizacji Pracodawców
Osób Niepełnosprawnych „Lodołamacze” uhonorowani zostali pracodawcy, którzy z powodzeniem łączą wrażliwość społeczną z biznesem. Jedną z nagród w konkursie w kategorii zakład
pracy chronionej wręczyła Iwona Hickiewicz, główny
inspektor pracy. Nagrodę tę otrzymała firma MTM Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Tadeusz
Szczepański z Warszawy za pomoc w wyrównywaniu
szans osób, które są szczególnie zagrożone wyklucze-

niem z rynku pracy. W kategorii pracodawca nieprzedsiębiorąca pierwsze miejsce zajęło Muzeum Kinematografii z Łodzi, zaś „Superlodołamaczem 2011” uhonorowano Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za Krokiem” z Zamościa. Tytuł
honorowy „Lodołamacza Specjalnego” za działalność
naukowo-dydaktyczną na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych przyznano prof. Tomaszowi Tasiemskiemu z Poznania. Jednym z nominowanych do tej
nagrody był Marek Skorus, starszy inspektor pracy
z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach. Patronat nad konkursem objęła małżonka Prezydenta RP
Anna Komorowska.

Obradowała Komisja Prawna
Uchwalono stanowiska rozstrzygające wątpliwości
w sprawach: ● uprawnień kwalifikacyjnych pracownika
wykonującego prace spawalnicze; ● stosowania przez
inspektorów pracy środków prawnych w sprawach z zakresu wynagrodzeń; ● wyznaczania w postanowieniu
o nałożeniu grzywny terminu wykonania obowiązku
określonego w tytule wykonawczym; ● statusu społecznego inspektora pracy po przejściu zakładu pracy lub
jego części na nowego pracodawcę; ● 14-dniowego
okresu rozliczeniowego przewidzianego w ustawie
o działalności leczniczej.
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Nagrodzeni rolnicy

Pielgrzymka Ludzi Pracy

W podsumowaniu X edycji konkursu „Bezpieczne gospodarstwo rolne”, które odbyło się 21 września br. w Bednarach k. Poznania, podczas międzynarodowych targów
maszyn i urządzeń rolniczych AGRO SHOW, uczestniczyli
zastępca głównego inspektora pracy Małgorzata Kwiatkowska oraz zastępca okręgowego inspektora pracy

Ponad 70 pracowników Państwowej Inspekcji Pracy na czele z głównym inspektorem pracy Iwoną Hickiewicz wzięło
udział 16 września br. w jubileuszowej XXX Pielgrzymce Ludzi
Pracy na Jasną Górę. Głównym punktem wydarzenia, w którym uczestniczyło około 30 tysięcy pielgrzymów, była msza
święta sprawowana na wałach jasnogórskich. Eucharystii przewodniczył kard. Henryk Gulbinowicz, kardynał senior z Wrocławia, natomiast homilię wygłosił bp Antoni Dydycz.

Na dożynkach
Nagroda dla Jakuba Chojnickiego
Podczas podsumowania konkursu „Bezpieczne gospodarstwo
rolne”, które odbyło się 21 września br. w Bednarach k. Poznania,
minister rolnictwa i rozwoju wsi Stanisław Kalemba uhonorował
Jakuba Chojnickiego z Głównego Inspektoratu Pracy pamiątkową grawerowaną tabliczką za całokształt działań podejmowanych na rzecz poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy w gospodarstwach rolnych.

„Navigator”
w Poznaniu Tomasz Gajdziński. Specjalna nagroda, jedna z wielu ufundowanaych przez głównego inspektora
pracy, przypadła rolnikowi z woj. lubelskiego za wprowadzanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym oraz wyjątkową dbałość o ergonomię i porządek w pomieszczeniach gospodarskich i warsztatowych.
Zainteresowani odwiedzali stoisko informacyjne PIP. Dla uczniów szkół rolniczych zorganizowano konkurs wiedzy o bezpieczeństwie pracy, wzbogacony emisją filmów instruktażowych. Inspektorzy pracy udzielali porad z zakresu bhp w rolnictwie.
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W siedzibie Głównego Inspektoratu Pracy 20 września br.
odbyło się spotkanie poświęcone dalszym pracom nad programem Navigator. Uczestnicy omówili uwagi i propozycje użytkowników oraz wyniki testów przygotowywanej do wdrożenia
nowej wersji oprogramowania. Jego rozwój ma iść w kierunku
zwiększania automatyzmu, systemów podpowiedzi, wykorzystywania
da nych po mię dzy po szczególnymi modułami.
Ma on również wiązać
się z procesem przenoszenia danych do bazy
centralnej „Hobbit”.

O azbeście w Brukseli

Bhp w budownictwie

Przedstawicielka Państwowej Inspekcji Pracy uczestniczyła 17-18 września br. w siedzibie Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych w Brukseli w międzynarodowym
seminarium poświęconym rozpoznawaniu chorób spowodowanych stosowaniem azbestu i zagadnieniom wypłaty
odszkodowań w krajach UE. Spotkanie zorganizowała Europejska Federacja Pracowników Budownictwa i Drzewiarstwa
we współpracy z działającym w Wielkiej Brytanii Międzynarodowym Sekretariatem ds. Zakazu Stosowania Azbestu oraz
belgijska organizacja ABEVA. Sylwia Oziembło-Brzykczy
z Departamentu Nadzoru i Kontroli GIP przedstawiła doświadczenia polskiej inspekcji pracy związane z nadzorem
i kontrolą prac przy usuwaniu azbestu z obiektów budowlanych w aspekcie realizacji krajowego Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu (POKzA) na lata 2009-2032.

Prezes Zarządu Skanska S.A. Krzysztof Andrulewicz
13 września br. był gościem głównego inspektora pracy Iwony Hickiewicz. Rozmawiano o działaniach podejmowanych
przez największe firmy budowlane w Polsce w ramach „Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie”, któremu
przewodniczy obecnie firma Skanska.
Inicjatywa ma na celu poprawę bezpieczeństwa na polskich budowach. Zakłada m.in. wprowadzenie rozwiązń systemowych z bhp, takich jak: wspólne wzory dokumentów,
model potwierdzania kwalifikacji zawodowych pracowników budowlanych czy szkolenia okresowe. W spotkaniu
wzięli udział: zastępca głównego inspektora pracy Małgorzata Kwiatkowska, Leszek Zając i Krzysztof Kowalik, dyrektorzy Departamentów Nadzoru i Kontroli oraz Prewencji
i Promocji Głównego Inspektoratu Pracy.
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Zastępca głównego inspektora pracy Małgorzata Kwiatkowska oraz okręgowy inspektor pracy w Łodzi Andrzej Świderski wzięli udział w dorocznych Dożynkach Prezydenckich
w Spale, które odbyły się 16
września br. Stoisko i punkt informacyjno-doradczy zorganizowany przez łódzki OIP, odwiedzali nie tylko rolnicy, ale i osoby zainteresowane uzyskaniem
porady z zakresu prawa pracy.
Także przedstawiciele władz wojewódzkich, samorządowych,
związków zawodowych oraz organizacji i instytucji współpracujących z PIP.

Spotkanie z przedstawicielami „Solidarności”
Główny inspektor pracy
Iwona Hickiewicz i zastępca
Małgorzata Kwiatkowska
spotkały się 13 września br.
w Głównym Inspektoracie Pracy w Warszawie z przewodniczącym Komisji Krajowej NSZZ
„Solidarność” Piotrem Dudą,
jego zastępcą Bogdanem Bisiem oraz Henrykiem Nakoniecznym, członkiem prezydium Komisji Krajowej „Solidarności”. Omawiano zagadnienia
wzajemnej współpracy, również w zakresie szkoleń przeprowadzanych przez PIP dla członków związku i społecznych inspektorów pracy, deklarując gotowość jej poszerzania i wzbogacania. Dobrze oceniono współdziałanie inspekcji i struktur związkowych oraz przedsięwzięcia służące eliminowaniu naruszeń praw pracowniczych.

CargOlimpiada Bezpieczeństwa
Z inicjatywy Okregowego Inspektoratu Pracy w Łodzi i przedsiębiorstwa PKP CARGO S.A.
we wrześniu br. w Zgierzu odbyła się „CargOlimpiada Bezpieczeństwa”. Dotyczyła ona zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy, prawa pracy, bezpieczeństwa w transporcie kolejowym i w ruchu drogowym. Celem przedsięwzięcia było uświadomienie problemu zagrożeń bezpieczeństwa w życiu zawodowym i prywatnym oraz zaprezentowanie sposobów ich eliminacji. W imprezie uczestniczyło 1300 osób: pracownicy zakładu z terenu województwa łódzkiego, ich rodziny i zaproszeni goście.

Eksperci w Danii
W Ministerstwie Pracy Królestwa Danii w Kopenhadze odbyło się 3 września br. spotkanie grupy eksperckiej z Ministerstw Gospodarki, Spraw Zagranicznych, Pracy i Polityki Społecznej, Ambasady RP w Kopenhadze oraz Państwowej Inspekcji Pracy z pracownikami duńskich organów administracji pracy. Wizyta służyła m.in. omówieniu problemów, z jakimi stykają
się polscy przedsiębiorcy sektora budowlanego, świadczący
usługi na terenie Danii, w szczególności wynikających z obowiązku rejestrowania działalności prowadzonej za granicą w Rejestrze Podmiotów Zagranicznych RUT. Państwową Inspekcję
Pracy reprezentował Dariusz
Górski z Departamentu Legalności Zatrudnienia GIP.

Kapituła
konkursu
W Okręgowym Inspektoracie
Pracy w Katowicach 17 września
br. odbyło się drugie posiedzenie kapituły konkursu „Bezpieczny skok z bhp do górnictwa”.
Podczas spotkania jego współorganizatorów, przedstawicieli
OIP, Wyższego Urzędu Górniczego, Spółek Węglowych oraz Kuratorium Oświaty w Katowicach,
przedstawiono regulamin konkursu, omówiono organizację
poszczególnych jego etapów, ze
szczególnym uwzględnieniem
finału, który zaplanowano na
20 listopada br.
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Magdalena Kawałko

PRAWO

Urlop szkoleniowy nie dla każdego

Urlop szkoleniowy jest
jednym z uprawnień dokształcającego się pracownika. Jednak nie
przysługuje on w każdym przypadku podnoszenia kwalifikacji
zawodowych, ale tylko
wtedy, gdy nauka odbywa się za zgodą lub z inicjatywy pracodawcy.
Ponadto, jego przyznanie jest uwarunkowane
zakończeniem cyklu
kształcenia określonym
rodzajem egzaminu.
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Przepisy dotyczące podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracownika zawarte
w art. 1031–1036 Kodeksu pracy zostały dodane ustawą nowelizującą z 20 maja 2010 r., która weszła w życie 16 lipca tego roku. Wcześniej ta problematyka uregulowana była w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej oraz
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych
i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz. U.
z 1993 r., Nr 103, poz. 472 z późn. zm.).

Za zgodą lub z inicjatywy
Jednym z podstawowych obowiązków
pracodawcy jest ułatwianie pracownikom
podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Wynika to z Kodeksu pracy, a konkretnie art. 103¹-1036. który wyróżnia dwie sytuacje, tj. podnoszenie kwalifikacji zawodowych za zgodą
lub z inicjatywy pracodawcy oraz dokształcanie się pracownika całkowicie we własnym
zakresie. Tylko w pierwszym przypadku pracownikowi przysługuje płatny urlop szkoleniowy, do którego prawo wynika wprost
z art. 103¹ §2 pkt. 2 K.p. Wymiar tego urlopu
uzależniony jest od rodzaju dokształcania
podjętego przez zatrudnionego i wynosi:
➤ 6 dni – dla pracownika przystępującego do egzaminów eksternistycznych, maturalnego oraz potwierdzającego kwalifikacje
zawodowe;
➤ 21 dni w ostat nim ro ku stu diów
– na przygotowanie pracy dyplomowej oraz
przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomowego.
Ilość dni urlopu szkoleniowego zależy od rodzaju egzaminu, który kończy cykl nauki, co
warunkuje również wystąpienie samego prawa do tego urlopu. Zatem, jeśli nauka nie będzie kończyła się jednym z wymienionych egzaminów, to pracownik nie będzie mógł skorzystać z płatnego wolnego na naukę.

Nie zawsze jednak przywoływane pojęcia
są oczywiste i proste do zdefiniowania. Wątpliwości pojawiają się chociażby w przypadku egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
zawodowe. Według stanowiska MPiPS, jest
to egzamin zdawany w celu uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po ukończeniu m.in. zasadniczej szkoły zawodowej, czteroletniego technikum oraz
trzyletniego technikum dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej (art. 9 ust 1 pkt. 3
lit a, d, f – h – ustawy o systemie oświaty
Dz. U. z 2004 r., nr 256, poz. 2572). Za taki egzamin należy uznać również egzamin kwalifikacyjny, o którym mowa w § 1 pkt. 5 rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby
dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 31, poz. 216), umożliwiający ocenę poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu zawodu
występującego w klasyfikacji zawodów szkolnic twa za wo do we go, prze wi dzia ne go
do kształcenia w zasadniczej szkole zawodowej, którego zdanie umożliwia uzyskanie tytułu zawodowego. Prawo do urlopu szkoleniowego na udział w egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe może przysługiwać również, gdy inne przepisy tak określają warunki potwierdzania kwalifikacji zawodowych. Urlop szkoleniowy nie przysługuje natomiast, jeżeli przepisy nie wiążą
z ukończeniem danej formy kształcenia obowiązku potwierdzenia uzyskania kwalifikacji
zawodowych w formie egzaminu. Zatem według MPiPS, urlop szkoleniowy przewidziany
w nowych przepisach nie przysługuje, jeżeli
organizator podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracownika sam zadecyduje,
że dana forma kształcenia kończy się egzaminem, nazwanym przez niego eksternistycznym lub potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

Podyplomowe, czyli jakie?
Najwięcej wątpliwości budziła jednak sytuacja osób kończących studia podyplomowe. Kodeks pracy nie określa, co należy rozumieć pod pojęciem studiów. Do 30 września 2011 r. w ślad za Ministerstwem Pracy
i Polityki Społecznej przyjmowano, że urlop
szkoleniowy w wymiarze 21 dni przysługuje
nie tylko osobom odbywającym studia licencjackie lub magisterskie, ale również studentom studiów podyplomowych, o ile – zgodnie z programem studiów – kończą się one
złożeniem pracy dyplomowej lub egzaminu
dyplomowego. Takie stanowisko opierało się
na brzmieniu §8 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 19.12.2008 r.
w sprawie rodzajów tytułów zawodowych
nadawanych absolwentom studiów i wzorów dyplomów oraz świadectw wydawanych
przez uczelnie (Dz. U. z 2009 r., nr 11, poz. 61
z późn. zm.), który stanowił, że warunkiem
wydania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest zrealizowanie przewidzianego w programie tych studiów zakresu
kształcenia, złożenie egzaminów przewidzianych programem oraz złożenie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego, jeżeli
program tych studiów to przewiduje.
Z dniem 1 października 2011 r. weszło
w życie nowe Rozporządzenie Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z 1 września 2011 r.
w sprawie tytułów zawodowych nadawanych
absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów
ukończenia studiów i świadectw ukończenia

studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu (Dz. U. 2011 r., nr 196,
poz. 1167). W §6 określa ono, iż warunkiem
wydania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie określonych
w programie kształcenia tych studiów efektów kształcenia i co najmniej 60 punktów
ECTS, złożenie egzaminów oraz złożenie pracy końcowej lub egzaminu końcowego, jeżeli
przewiduje to program kształcenia studiów
podyplomowych. Tym samym w odniesieniu

Tylko w przypadku podnoszenia kwalifikacji zawodowych
za zgodą lub z inicjatywy pracodawcy, pracownikowi przysługuje płatny urlop szkoleniowy, do którego prawo wynika
wprost z art. 1031 § 2 pkt. 2 K.p.
do studiów podyplomowych termin „praca
dyplomowa” oraz „egzamin dyplomowy” zastąpiono odpowiednim pojęciem „praca końcowa” i„egzamin końcowy”.
W obecnym stanie prawnym nie ma zatem podstaw do udzielania urlopu szkoleniowego pracownikom podnoszącym kwalifikacje zawodowe w formie studiów podyplomowych (Stanowisko DP z 16.02.12 r. GNP-364-023-29-1/12).

Umowa szkoleniowa
Przepisy Kodeksu pracy dość ogólnie formułują obowiązek pracodawcy ułatwiania
pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Nie oznacza to jednak, że pracodawca jest bezwzględnie zobligowany do każdo-

Urlop szkoleniowy przysługuje
tylko wtedy, gdy nauka odbywa się za zgodą lub z inicjatywy pracodawcy.
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razowej akceptacji każdej formy dokształcania się pracownika. Jak wskazał jednak SN
w uchwale II PZP 2/05, do pracodawcy należy
„ułatwianie” podnoszenia kwalifikacji, przez
co należy rozumieć nieodmawianie bez uzasadnionych przyczyn zgody na korzystanie
z wybranej przez pracownika formy kształcenia oraz tworzenie pozytywnej atmosfery wobec uczących się pracowników. Może wystąpić sytuacja, że pracodawca nie będzie zain-

W obecnym stanie prawnym nie ma podstaw do udzielania urlopu szkoleniowego pracownikom podnoszącym kwalifikacje zawodowe w formie studiów podyplomowych.
teresowany planami edukacyjnymi pracownika i odmówi uczestniczenia w nich. Ewentualna decyzja w postaci zgody pracodawcy
na podnoszenie kwalifikacji zawodowych uzewnętrznia się zazwyczaj w umowie (tzw. umowie szkoleniowej) dotyczącej wzajemnych
praw i obowiązków stron stosunku pracy związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych przez pracownika (art. 1034 § 1 K.p.).
Przepisy Kodeksu pracy nie definiują określenia „za zgodą pracodawcy”. Zatem, w tej
kwestii należałoby odwołać się do odpowiednich przepisów prawa cywilnego (art. 300
K.p.). Zgodnie z art. 60 K.c., wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby,
które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny. Jak zatem wskazano – zgodę swą pracodawca uzewnętrznia w umowie szkoleniowej, bowiem co do zasady, jest obowiązany
ją zawrzeć.
W przypadku niezawarcia umowy szkoleniowej o wyrażeniu lub niewyrażeniu zgody przez pracodawcę na podnoszenie przez
pracownika kwalifikacji zawodowych – decydować będzie jego zachowanie wobec pracownika. W świetle art. 60 K.c. w związku
z art. 300 K.p. – udzielenie pracownikowi
przez pracodawcę świadczenia należnego
pracownikom podnoszącym kwalifikacje zawodowe (np. udzielenie urlopu szkoleniowego) lub przyznanie świadczenia fakultatywnego (np. pokrycie opłat za przejazd, podręczniki czy zakwaterowanie), może być ocenione jako faktyczne wyrażenie przez pracodawcę zgody na podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracownika.
Umowę szkoleniową, co do zasady, należy zawrzeć przed rozpoczęciem przez pracownika podnoszenia kwalifikacji zawodo-
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wych, a najpóźniej – przed rozpoczęciem
przez niego korzystania ze świadczeń przewidzianych dla pracowników podnoszących
kwalifikacje zawodowe. Poprzez zawarcie
umowy szkoleniowej pracodawca wyraża bowiem swoją inicjatywę w kwestii podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracownika lub zgodę na ten proces, jeżeli inicjatywa pochodzi od pracownika. Umowa szkolenio wa po win na być za war ta na pi śmie,
przy czym pisemna forma umowy jest zastrzeżona dla celów dowodowych. Pracodawca nie ma obowiązku zawierać umowy szkoleniowej jedynie wówczas, gdy nie zamierza
zobowiązać pracownika do pozostawania
w zatrudnieniu po ukończeniu podnoszenia
kwalifikacji zawodowych (art. 1034 § 3 K.p.).
W umowie szkoleniowej określa się wzajemne prawa i obowiązki stron, związane z podnoszeniem przez pracownika kwalifikacji zawodowych. Przykładowo, ustalenia te mogą
dotyczyć: wymiaru zwolnienia z całości lub
części dnia pracy na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz
podczas ich trwania; wyższego, niż wskazany w K.p., wymiaru urlopu szkoleniowego;
krótszego niż 3 lata okresu pozostawania
w zatrudnieniu po ukończeniu podnoszenia
kwalifikacji zawodowych (tzw. „okres odpracowania”); przyznania dodatkowych świadczeń, np. opłaty za kształcenie. Umowa szkoleniowa nie może natomiast zawierać postanowień mniej korzystnych dla pracownika,
niż przewidują to przepisy Kodeksu pracy.
Strony nie mogą zatem zastrzec w umowie
szkoleniowej, że np. pracodawca nie będzie
udzielał pracownikowi zwolnień na obowiązkowe zajęcia, obniży mu wymiar urlopu szkoleniowego czy też wydłuży okres odpracowania.

Wolne bez wynagrodzenia
Przepis art. 1036 K.p. dotyczy sytuacji,
w której inicjatywa podnoszenia kwalifikacji
zawodowych pochodzi od pracownika, a pracodawca nie wyraził zgody na udzielanie
świadczeń określonych w art. 1031 § 2 (płatne zwolnienia od pracy i płatny urlop szkoleniowy). Przepis art. 1036 nie nakłada w tej sytuacji obowiązku pracodawcy udzielania pracownikowi bezpłatnych zwolnień od pracy
lub urlopów bezpłatnych. Jest tam tylko mowa o możliwości udzielania pracownikowi takich świadczeń. Upoważnienie pracodawcy
do wspomnianych działań wynika ogólnie ze

swobody umów i jednostronnie bezwzględnie obowiązującego charakteru przepisów
prawa pracy. Poza tym, udzielanie pracownikom urlopów bezpłatnych jest już uregulowane w art. 174 K.p.
Przepis art. 1036 ma więc tylko takie znaczenie, że wyjaśnia, iż pracodawca może przyznawać świadczenia pracownikom podnoszącym kwalifikacje zawodowe, nie wyrażając jednocześnie zgody na podnoszenie przez
pracownika kwalifikacji zawodowych, o których jest mowa w art. 1031 § 1.
Pracodawca, zgodnie z zasadą swobody
umów, może przyznać pracownikowi, który
z własnej inicjatywy podnosi kwalifikacje zawodowe także inne świadczenia, poza wymienionymi w art. 1036. Trudno byłoby jednak uznać, że w sytuacji, gdy pracownik zamierza podjąć lub podjął z własnej inicjatywy podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
a pracodawca nie godzi się na zawarcie z pracownikiem umowy o podnoszenie kwalifikacji zawodowych uregulowanej w art. 10311035 K.p., strony mogą zawrzeć umowę, w której swobodnie ukształtują świadczenia przysługujące pracownikowi od pracodawcy oraz
obowiązki pracownika pozostawania przez
określony czas w stosunku pracy po zakończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych
i zwrotu poniesionych przez pracodawcę
kosztów świadczeń w razie nieukończenia
nauki lub szkolenia albo ustania stosunku
pracy przed upływem umówionego czasu
pozostawania pracownika w stosunku pracy
po zakończeniu nauki lub szkolenia. Uznawałoby się bowiem w ten sposób, że pracodawca, nie wyrażając formalnie zgody na zaproponowane przez pracownika podnoszenie kwalifikacji zawodowych, może wyłączyć
zastosowanie art. 1031-1035 K.p. do zawieranej z pra cow ni kiem umo wy okre śla ją cej
świadczenia przysługujące pracownikowi
od pracodawcy oraz obowiązki pracownika.
Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 10 marca 2005 r., II PZP 2/05, OSNP 2005, nr 16,
poz. 240, odnoszącej się do przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 12
października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych
(Dz. U. z 1993 r., nr 103, poz. 472) stwierdził,
że umowa o świadczenia zawarta przez pracodawcę z pracownikiem, który podjął naukę lub szkolenie bez skierowania pracodawcy, nie jest regulowana przepisami prawa pra-

cy i może zostać swobodnie ukształtowana przez strony. Stanowisko wyrażone w powołanej uchwale dotyczyło jednak innej regulacji, niż obecnie obowiązująca. W tej bowiem nie występuje „skierowanie pracownika na naukę lub szkolenie”, jest tylko pojęcie
„podjęcia nauki lub szkolenia z inicjatywy lub
za zgodą pracodawcy”.
Nawet, jeżeli pracodawca odmawia bez
uzasadnionych powodów udzielenia pracownikowi bezpłatnego zwolnienia od pracy lub
bezpłatnego urlopu, to pracownik nie ma
możliwości skutecznego wyegzekwowania
od pracodawcy udzielenia płatnego zwolnienia od pracy lub udzielenia urlopu bezpłatnego na tej podstawie.
Wprowadzone do Kodeksu pracy mocą
ustawy nowelizującej przepisy art. 1031- 1036
w sposób ogólny regulują zasady podnoszenia przez pracowników kwalifikacji za-

Poprzez zawarcie umowy szkoleniowej pracodawca wyraża swoją inicjatywę w kwestii podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracownika lub zgodę na ten proces, jeżeli
inicjatywa pochodzi od pracownika.
wodowych, w przeciwieństwie do obowiązującego wcześniej rozporządzenia. Ustawodawca pozostawił stronom większą swobodę w kształtowaniu wzajemnych praw
i obowiązków, co należy ocenić pozytywnie. W tej sytuacji szczególnego znaczenia
nabierają umowy szkoleniowe, w których
strony mogą szczegółowo regulować wzajemne uprawnienia i zobowiązania. Negatywnie natomiast ocenić można fakt, iż pracownik ostatecznie nie ma możliwości skutecznego wyegzekwowania urlopu szkoleniowego – płatnego lub bezpłatnego. Tym
samym może się zdarzyć, że pracownik w ogóle nie skorzysta z uprawnienia, które daje
mu Kodeks pracy. Pamiętać jednak należy,
że podnoszenie kwalifikacji zawodowych
jest ważne zarówno dla pracodawcy, jak i dla
pracownika. Dla pracodawcy, ponieważ dzięki temu zwiększa się kompetencja jego pracowników, którzy mogą lepiej i rzetelniej
wykonywać swoją pracę, a dla pracownika,
gdyż dzięki dodatkowym kursom i szkoleniom podnosi swoje kwalifikacje, zwiększa
efektywność pracy i rozwija siebie oraz swoje umiejętności.
Magdalena Kawałko
OIP Olsztyn
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Łukasz Szpilski

PRAWO

Równo, ale czy tyle samo?

Przypadki dyskryminacji pracowników przyjmują rożną formę. Mogą
dotyczyć nierównego
traktowania już przy nawiązaniu stosunku pracy, jak również w czasie
zatrudnienia, np. w zakresie otrzymanego wynagrodzenia. Gdy
trafiają na wokandę sądową, na ogół sądy
przyznają rację pracownikom.

Jedną z fundamentalnych zasad, wynikających z przepisów prawa pracy, jest zasada
równego traktowania w zatrudnieniu. Daje
ona pracownikom legitymację prawną do dochodzenia swoich praw dotyczących właściwego traktowania przez przełożonych.
Pracownicy mają równe prawa z tytułu
jednakowego wypełniania takich samych obowiązków (art. 112 ustawy z dnia 26.06.1974 r.
K.p. – Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 98 ze zm.).
Niedopuszczalne jest różnicowanie pracowników według takich kryteriów, jak w szczególności: płeć, wiek, niepełnosprawność, rasa, religia, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkowa, pochodzenie
etniczne, wyznanie, orientacja seksualna, zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo zatrudnienie w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy (art. 113 K.p.).
Równość w zakresie warunków zatrudnienia obejmuje zarówno warunki środowiska pracy, jak i warunki wynagrodzenia. Zgodnie z art. 183c K.p., pracownicy mają prawo
do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości. Wynagrodzenie to obejmuje wszystkie
składniki wynagrodzenia, bez względu na ich
nazwę i charakter, a także inne świadczenia
związane z pracą, przyznawane pracownikom w formie pieniężnej lub w innej formie
niż pieniężna np. bony wartościowe, dodat-

Możliwe jest odmienne potraktowanie przez pracodawcę
pracowników w zakresie wynagrodzenia, ale tylko z zastosowaniem obiektywnych, jasnych i przejrzystych kryteriów,
zgodnych z przepisami prawa pracy.
kowe ubezpieczenie, a także korzyści płynące z korzystania ze służbowego samochodu
czy telefonu komórkowego.
Zasada ta dotyczy także warunków nabycia na gro dy ju bi le uszo wej (wy rok SN
z 23.01.2002 r. I PKN 816/00) czy odprawy
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pie nię żnej. Sąd Naj wy ższy w wy ro ku
z 12.09.2006 r. (I PK 87/06) wypowiedział się,
że postanowienie zakładowego układu zbiorowego pracy, przyznające w okresie gwarantowanego zatrudnienia wyższą odprawę
pracownikowi zwalnianemu z pracy później,
niż pracownikowi zwalnianemu wcześniej,
narusza zasadę równego traktowania w zatrudnieniu. Natomiast Sąd Najwyższy w wyroku z 21.01.2011 r. (II PK 169/10) stwierdził,
że nagroda (art. 105 K.p.) jest wynagrodzeniem w rozumieniu art. 183a K.p. i pracownik,
któremu nagrody nie przyznano, może jej
skutecznie dochodzić, jeżeli wykaże naruszenie przez pracodawcę, zasad równego traktowania w zatrudnieniu.
W doktrynie prawa pracy i orzecznictwie
przyjmuje się, że prace jednakowe, to prace
takie same pod względem rodzaju, kwalifikacji koniecznych do ich wykonywania, warunków, w jakich są świadczone, a także – ilości i ja ko ści (wy rok SN z 18.09.2008
r. II PK 27/08). Z kolei prace o jednakowej
wartości to prace, których wykonywanie wymaga od pracowników porównywalnych kwalifikacji zawodowych, potwierdzonych dokumentami przewidzianymi w odrębnych przepisach lub praktyką i doświadczeniem zawodowym, a także porównywalnej odpowiedzialności (art. 183c §3 K.p.).
Należy jednak pamiętać, że zasada równego traktowania w zakresie wynagrodzenia
za pracę nie oznacza, że wszyscy pracownicy
powinni otrzymywać zawsze to samo wynagrodzenie. Wręcz przeciwnie, pracodawca powinien docenić zaangażowanie i jakość wykonywanej przez pracowników pracy, poprzez przyznawania im odpowiedniego wynagrodzenia. W związku z tym, możliwe jest
odmienne potraktowanie przez pracodawcę
pracowników w zakresie wynagrodzenia, ale
tylko z zastosowaniem obiektywnych, jasnych
i przejrzystych kryteriów, zgodnych z przepisami prawa pracy.

Podstawowe kryteria, które mają wpływ
na różnicowanie wynagrodzenia za pracę pracowników, wprost wynikają z treści art. 78
§ 1 K.p. Zgodnie z tym przepisem, wynagrodzenie za pracę powinno być tak ustalone,
aby odpowiadało w szczególności rodzajowi
wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu, a także uwzględniało ilość i jakość świadczonej pracy. Najbardziej obiektywne i najprostsze w sprawdzeniu i porównaniu są niewątpliwie kwalifikacje zawodowe potrzebne do wykonywania danej pracy. Do ich sprawdzenia wystarczy okazanie odpowiedniego dokumentu
np. dyplomu ukończenia szkoły czy świadectwa pracy. Natomiast przy kryterium rodzaju pracy bierze się pod uwagę
trzy podstawowe jej cechy: ciężkość, złożoność i odpowiedzialność (Problem dyskryminacji płacowej przy pracach
interwencyjnych i robotach publicznych, Bartosz Murak, Praca i Zabezpieczenia Społeczne nr 3/2011, str. 30).
Należy również podkreślić,
że nie stanowi naruszenia zasady równego traktowania różnicowanie zasad wynagradzania z uwzględnieniem kryterium stażu pracy (art. 183b § 2
pkt 4 K.p.). Z taką sytuacją mamy do czynienia przy wypłacaniu pracownikom dodatku
stażowego czy nagrody jubileuszowej. Wśród
innych kryteriów, które mogą wpływać na różnicowanie wynagrodzeń pracowników, można jeszcze wymienić: zaangażowanie w pracę lub wypełnianie dodatkowych obowiązków.
Jak stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku
z 7.04.2011 r. (I PK 232/10), o dyskryminacji
w wynagradzaniu możemy mówić dopiero
wówczas, gdy wynagrodzenie pracownika dostrzegalnie odbiega od wynagrodzenia innych
pracowników wykonujących pracę jednakową lub o jednakowej wartości. Jak również
konieczne jest występowanie w danym zakładzie pracy porównywalnego stanowiska pracy (wyrok SN z 15.03.2006 r. II PK 154/05).
Osoba, wobec której pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, ma prawo dochodzenia przed sądem
odszkodowania w wysokości nie niższej niż
minimalne wynagrodzenie ustalone na pod-

stawie odrębnych przepisów (art. 183d K.p.).
W przypadku naruszenia zasady równego
traktowania w zatrudnieniu w zakresie wy-

Osoba, wobec której pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, ma prawo dochodzenia
przed sądem odszkodowania w wysokości nie niższej niż
minimalne wynagrodzenie.
sokości wynagrodzenia w przeszłości, pracownik może dochodzić odszkodowania w wysokości różnicy miedzy wynagrodzeniem, jakie powinien otrzymać bez naruszenia zasady równego traktowania (wyrok SN z 22.02.2007 r. I PK
242/06). W po stę po wa niu
przed sądem pracownik powinien wskazać fakty uprawdopodobniające zarzut nierównego traktowania w zatrudnieniu. Pracodawca może
obalić twierdzenie pracownika, wskazując, że w swoim postępowaniu kierował się obiektywnymi powodami (wyrok SN
z 15.09.2006 r. I PK 97/06).
Pracodawcy powinni szczególnie uważać przy tworzeniu
przepisów wewnątrzzakładowych, które będą obowiązywać w danym zakładzie pracy.
Nieprzemyślany zapis może bowiem wiązać się z zarzutem
dyskryminacji pracowników,
a postanowienia umów o pracę i innych aktów stanowiących podstawę nawiązania stosunku pracy, naruszając zasadę równego trak-

Wynagrodzenie za pracę powinno być tak ustalone, aby
odpowiadało w szczególności rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu, a także uwzględniało ilość i jakość świadczonej pracy.
towania w zatrudnieniu, są po prostu nieważne (art. 18 § 3 K.p.).
Pracodawca, aby bronić się przed ewentualnymi zarzutami pracowników, powinien
precyzyjnie określić zakres obowiązków i odpowiedzialności pracownika, wprowadzić widełki płacowe oraz przeprowadzić proces
wartościowania stanowisk pracy.
Łukasz Szpilski
OIP Zielona Góra
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Beata Krajewska

W artykule przedstawiono przykłady naruszeń, jakich
dopuszczono się wobec pracowników delegowanych
w wybranych państwach UE i EOG.

A miało być tak pięknie…
Możliwość wyjazdu w ramach delegowania
w celu świadczenia usług z reguły jest postrzegana przez pracowników jako szansa
na poprawę sytuacji finansowej i standardu
życia. Zarobki w większości państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego1 są znacznie wyższe niż w krajach
Europy Wschodniej, a delegujący pracodawca
powinien zapewnić pracownikom co najmniej
płacę minimalną obowiązującą za granicą.
Nie zawsze jednak wyjazd zagraniczny spełnia związane z nim oczekiwania.
Opisane sytuacje zaprezentowali przedstawiciele związków
zawodowych działających w sektorze budownictwa, w różnych
państwach UE i EOG, w trakcie warsztatów pod hasłem „Rzeczywistość delegowania”, które odbyły się w czerwcu br. w Brukseli.

F

inlandia Po 2005 r. na budowę elektrowni atomowej w Olkiluoto w Finlandii zaczęło napływać wielu pracowników delegowanych, w większości z Polski i Niemiec, ale także z Francji, Chorwacji i Estonii. W sumie pracowali lub nadal pracują tam obywatele 60 krajów
na rzecz 2 tys. przedsiębiorstw z 29 państw.
Pracę przy tym przedsięwzięciu świadczyli też pracownicy oddelegowani przez przedsiębiorcę z Bułgarii. Pracodawca wypłacał im jedynie drobne kwoty na poczet wynagrodzenia, a w pewnym momencie
zniknął z budowy, pozostawiając pracowników bez środków do życia.
Bułgarzy zwrócili się do jednego ze związków zawodowych z prośbą
o pomoc. Dzięki temu odzyskali część należnych im środków.
olandia Na budowie w Eemshaven pracują obywatele 15 różnych państw, w tym 4 tys. obcokrajowców. W większości pochodzą z Europy Wschodniej, głównie z Polski, a od niedawna także
z Rumunii. Dominują pracownicy krajów o niskim dochodzie brutto
na obywatela.
Od czerwca 2011 r. firma z Opola wykonuje prace instalacyjne
na tej budowie. Wynagrodzenia delegowanych pracowników są niższe
niż ustalone w układach zbiorowych pracy. Ponadto, pracodawca nie
wypłaca świadczeń dodatkowych (tj. dodatków za skrócony czas pracy,
wakacyjnych i za godziny ponadnormatywne). Jeden z pracowników
pracował po 10 godzin na dobę z godzinną przerwą. Był zmuszany
do pracy w niedziele pod groźbą zwolnienia. Wykonywał też pracę
w soboty w wymiarze 6 godzin bez zapewnienia należnego wynagrodzenia. Pracownik ten nie otrzymał dodatku urlopowego i musiał ponieść koszty zakwaterowania. Kiedy zachorował, nie mógł udać się
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na wizytę do lekarza i nie otrzymał zasiłku chorobowego. Pracodawca
odesłał go do Polski. Inni pracownicy nie otrzymali wynagrodzenia.
W związku z tym 21 z nich odmówiło wykonywania pracy. Zostali zwolnieni, co miało stanowić przestrogę dla innych.
Chcąc rozwiązać te problemy, jeden z holenderskich związków zawodowych odbył kilka spotkań z zarządem opolskiej firmy, ale bez
większych efektów. Ani pracodawca, ani główny wykonawca nie czuli
się odpowiedzialni za łamanie prawa (głównie przepisów układów
zbiorowych pracy). To skłoniło związki zawodowe do wykorzystania
wobec opolskiej firmy dostępnych procedur prawnych.
iemcy Na budowę w Niemczech skierowano 45 pracowników
hiszpańskiej agencji pracy tymczasowej. Jeszcze przed wyjazdem obiecano im miesięczne wynagrodzenie w kwocie 2 tys. euro.
Po przeliczeniu na godziny, stawka wynagrodzenia miała wynieść
4,17 euro, co stanowiło zaledwie jedną czwartą niemieckiej płacy minimalnej. Po wykonaniu pracy, pracodawca rozwiązał z pracownikami
umowy o pracę i nie wypłacił im wynagrodzenia za cztery miesiące.
W związku z tym na budowie rozpoczęto protest. Pracownicy wywiesili
baner, który kilkakrotnie próbowano usunąć. Na teren budowy wzywano policję. Ostatecznie pracownikom wypłacono po 2700 euro za 568
godzin pracy, tj. 1/3 należnej im kwoty. Pracodawca hiszpański, wbrew
obowiązkowi, nie był zarejestrowany w niemieckiej kasie urlopowej
SOKA–BAU. Nie przestrzegał też przepisów bezpieczeństwa i zdrowia
zawodowego. Ciągła praca bez zapewnienia należnego odpoczynku
rodziła ryzyko wypadku. Niektórzy pracownicy nie zostali wyposażeni
w sprzęt ochrony indywidualnej, a zdarzało się, że nie mieli nawet kasków. Nierzadkie były przypadki, kiedy pracownicy sami kupowali taki
sprzęt, ale pracodawca go konfiskował i sprzedawał. Na skutek interwencji niemieckiego związku zawodowego IG BAU pracownicy otrzymali pomoc od głównego wykonawcy. Każdemu z nich wypłacono
po 1500 euro oraz zwrócono koszty podróży. Pomoc materialną zaoferował również kościół. IG BAU poinformował o sytuacji niemieckie służby celne, które jednak – tylko na podstawie kontroli dokumentów,
bez przeprowadzenia rozmów z pracownikami – uznały, że pracodawca nie dopuścił się żadnych nieprawidłowości.
orwegia Litewska firma delegowała pracowników do pracy
na budowie Ringenes Park w Oslo. W wyniku kontroli inspektora pracy budowa została zamknięta, a pracownicy odesłani na Litwę,
nie otrzymując żadnego wynagrodzenia. Łączna kwota roszczeń pracowniczych sięgała 250 tys. euro. Pracodawca obiecał wypłatę w kolejnym tygodniu. Po upływie trzech miesięcy pracownicy w dalszym ciągu nie dostali wynagrodzenia. W takiej sytuacji 15 z nich zdecydowało
się na powrót do Oslo, przystąpienie do norweskich związków zawodowych i złożenie skarg w celu wyegzekwowania wypłaty wynagrodzenia. Ponieważ litewski pracodawca zbankrutował, próbowano odzyskać należności pracownicze od głównego wykonawcy. Ostatecznie
związkowi zawodowemu udało się jedynie wyegzekwować wynagrodzenie urlopowe z funduszu państwowego. Pozostałe roszczenia ule-
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gły przedawnieniu. Litewski pracodawca został skazany za handel kobietami z Litwy oraz za gwałty.
W innym przypadku łotewskie przedsiębiorstwo, będące tzw. skrytką pocztową (tj. zarejestrowane na Łotwie, ale nie prowadzące w tym
kraju żadnej działalności), delegowało do Norwegii 12 pracowników
budowlanych. Pracownicy ci zostali zmuszeni do zarejestrowania działalności gospodarczej. Byli jednak przekonani, że świadczą pracę
na podstawie umów o pracę. W sytuacji zorientowali się dopiero wówczas, gdy w związku z wypłatą wynagrodzenia pracodawca wydał im
faktury zamiast pasków wypłat. Pracownicy wystąpili do sądu pracy
w Norwegii z powództwem o wypłatę wynagrodzenia w łącznej kwocie 150 tys. euro. Sprawa miała pozytywny wynik. Sąd uznał m.in., że
osoby, które złożyły powództwo, były w rzeczywistości pracownikami,
a nie jednoosobowymi przedsiębiorcami. W Norwegii postępowania
sądowe w takich sprawach trwają około 4 lat. Niemniej jednak przyjęcie w tym kraju w 2010 r. przepisów o odpowiedzialności solidarnej
(w myśl których za wypłatę świadczeń pracowniczych odpowiada pracodawca i jego poprzednik lub poprzednicy w łańcuchu podwykonawstwa), znacznie ułatwiło działania związków zawodowych w zakresie dochodzenia roszczeń pracowniczych, a także doprowadziło do skrócenia czasu trwania postępowań sądowych.
otwa Ośmiu pracowników zostało oddelegowanych przez przedsiębiorcę z Łotwy do pracy na budowie w Rjukan (Norwegia). Zapewniono im wynagrodzenie w stawce godzinowej wynoszącej 1,6 euro. Tymczasem norweskie minimalne wynagrodzenie wynosiło 14 euro
za godzinę. Pracownicy powinni też otrzymywać diety w stawce dziennej – 40 euro.
W związku z ogłoszeniem upadłości łotewskiego pracodawcy pracownikom wypłacono wynagrodzenie tylko za jeden miesiąc pracy.
W 2008 r. inne łotewskie przedsiębiorstwo delegowało pracowników do pracy w Düsseldorfie (Niemcy). Pracownicy ci mieli otrzymywać wynagrodzenie ustalone w stawce miesięcznej w wysokości 426
euro. Podczas delegowania pracodawca zniknął. Jak się potem okazało, nie prowadził działalności na Łotwie pod uprzednio wskazanym adresem. Pracownicy wrócili do kraju nie otrzymawszy wynagrodzenia.
ielka Brytania Na budowie elektrociepłowni w Uksmouth
(Wielka Brytania) pracowali polscy pracownicy tymczasowi.
Świadczyli pracę na rzecz pracodawcy użytkownika, który był jednym
z podwykonawców. Pracowali 90 godz. na tydzień. Nie otrzymali jednak wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. Nie wypłacano im również dodatków wakacyjnych, dodatków za czas podróży,
zwrotu kosztów przejazdu i premii. Z wynagrodzenia za pracę potrącano koszty zakwaterowania. Zaległości wobec pracowników dotyczyły okresu 7 miesięcy i wynosiły średnio 1 200 funtów brytyjskich
na osobę. Polscy pracownicy reprezentowani przez brytyjski związek
zawodowy GMB dochodzili należnych świadczeń w postępowaniu
przed sądem pracy. Rozstrzygnięcie sądu było dla nich korzystne.
Kiedy jednak GMB podjął próbę doręczenia wyroku pracodawcy, okazało się, że ten zamknął swoje biura w Wielkiej Brytanii i przeniósł się
do Hamburga w Niemczech. Przedstawiciel GMB zdołał odnaleźć tam
przedsiębiorcę. Wystosował do niego korespondencję. Z odpowiedzi
wynikało jednak, że pod wskazanym adresem działa inna firma.
Do chwili obecnej nie udało się wyegzekwować świadczeń objętych
wyrokiem.
elgia Początkowo do Belgii byli delegowani pracownicy głównie ze wschodnich Niemiec, Polski, Portugalii i Litwy. Ponieważ
Polacy stali się zbyt kosztowni i wymagający, firmy belgijskie rekrutują
pracowników z Litwy, Łotwy, Estonii, Portugalii, a w związku z recesją
także z Hiszpanii. Przed przyjazdem do Belgii pracownicy nie są informowani o swoich prawach, w tym wynikających z układów zbioro-

Ł

W

B

wych pracy. Stawki wynagrodzeń w umowach o pracę są określane
nieprecyzyjnie (bez wskazania, czy to kwoty brutto, czy netto), co powoduje nieporozumienia i jest wykorzystywane przez nieuczciwych
pracodawców. Niejednokrotnie po przeliczeniu stawki miesięcznej wynagrodzenia przez ilość faktycznie przepracowanych godzin okazywało się, że uzyskane przez pracowników stawki godzinowe były niższe
od minimalnych wynikających z układów zbiorowych. Inny problem
dotyczył zaniżania stawek wynagrodzeń poprzez wskazywanie w umowach o pracę stanowisk pracy pracowników niewykwalifikowanych,
podczas gdy faktycznie wykonują oni pracę wymagającą stosownych
kwalifikacji. Niektórzy przedsiębiorcy wypłacają pracownikom jedynie
zaliczki na poczet wynagrodzenia. Zdarzało się, że pracodawca nie był
w stanie zapewnić pracy w pełnym wymiarze czasu pracy. Wówczas
pracownicy byli dzieleni na grupy lub zmiany i jedna grupa wykonywała pracę w jednym tygodniu, a druga w kolejnym. Niektórzy pracownicy mieli status samozatrudnionych, przy czym nie wyjaśniono im związanych z tym konsekwencji. Zdarzało się, że zaświadczenia A1/ E101
dotyczące właściwego ustawodawstwa w zakresie zabezpieczenia społecznego były fałszowane.
Naruszenia prawa dotyczą również sfery bezpieczeństwa pracy.
Pracownicy nie są wyposażani w odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej, a czasami muszą pokryć koszty związane z ich zakupem.
Nierzadko warunki mieszkaniowe były bardzo złe (np. w przypadku
zakwaterowania w barakach na terenie budowy), a mimo to pracownicy musieli ponosić związane z tym koszty. W przypadku dochodzenia przez nich roszczeń na drodze postępowania sądowego niejednokrotnie zdarzało się, że przed wydaniem wyroku pracodawca ogłaszał
upadłość.
Belgijskie związki zawodowe, w tym Chrześcijański Związek Zawodowy ACV/CSC próbują przeciwdziałać nieprawidłowościom poprzez
informowanie pracowników o ich uprawnieniach z wykorzystaniem
ulotek w różnych językach i stron internetowych, a także udzielanie
porad telefonicznych oraz w trakcie wizyt na budowach.

✶✶✶
W związku z często niełatwą sytuacją pracowników delegowanych
przedstawiciele związków zawodowych zarówno z państw wysyłających, jak i przyjmujących, a także reprezentanci organów władzy i urzędów kontrolnych krajów zachodnioeuropejskich wiążą duże nadzieje
z wprowadzeniem Dyrektywy w sprawie egzekwowania Dyrektywy
Nr 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług (zwanej dalej „Dyrektywą wdrożeniową”). Szczególną wagę przywiązuje się do przewidzianych w tym akcie rozwiązań w zakresie międzynarodowej współpracy organów kontrolnych, a także poprawy dostępu do informacji o warunkach zatrudnienia dla przedsiębiorstw delegujących i ich pracowników.
Przyszłość pokaże, czy Dyrektywa wdrożeniowa będzie skutecznie
zapobiegać nadużyciom i obchodzeniu przepisów.
Beata Krajewska
Departament Legalności Zatrudnienia GIP
Przy opracowaniu artykułu wykorzystano sprawozdanie Emilii Pankowskiej, starszego inspektora pracy z OIP Bydgoszcz,prezentowane
podczas warsztatów pod hasłem „Rzeczywistość delegowania”, które odbyły się 15 czerwca 2012 r. w Brukseli, a także raport z tego wydarzenia autorstwa Lisy Berntsen z Uniwersytetu Groningen (AIAS).
1

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

10/2012 I P

15

Stacja Powiśle zalana

W ciągu kilkunastu godzin wpłynęła
znaczna ilość piasku i wody o objętości
około 6 500 m3. Ze względów bezpieczeństwa postanowiono o zamknięciu
ruchu w tunelu Wisłostrady oraz na Moście Świętokrzyskim. W strefie zagrożenia pracowało siedmiu włoskich pracowników oraz nadzór. Kierownictwo budowy zdecydowało o ich natychmiastowej
ewakuacji z najniższego poziomu stacji.
Nie udało się uratować będących tam
maszyn i sprzętu. Po przeprowadzeniu
nazajutrz badań oraz wizji lokalnej stwierdzono, że Most Świętokrzyski był poza zasięgiem wydarzeń i został otwarty dla ruchu samochodowego. Objęty został jednak systemem monitoringu, tak jak i tunel Wisłostrady. Aby zapobiec zniszczeniu tunelu, dokonano wyrównania poziomu hydrostatycznego, dopełniając stację wodą do poziomu lustra Wisły.

Bezpośrednią przyczyną awarii było przebicie się w trakcie wykonywania prac metodą jet-grouting do mocno nawodnionej warstwy piaszczystego gruntu wodonośnego, będącej pod ciśnieniem
hydrostatycznym. Siła naporu była tak duża, że przerwała wykonane w tej części wzmocnienia betonowo-gruntowe stropu łącznika.
W związku z awarią, okręgowy inspektor pracy w Warszawie powołał specjalny zespół do zbadania przyczyn i okoliczności tego zdarzenia, jako potencjalnie wypadkowego. Należą do niego nadinspektor Waldemar Spólnicki, starszy inspektor pracy Jarosław Mazur
i starszy specjalista Andrzej Tomaszewski, z wykształcenia geolog.

Podczas drążenia północnego łącznika części zachodniej pod tunelem Wisłostrady,
13 sierpnia br. około godz. 22.00 zauważono przeciek z górnych okolic przodka wyrobiska.
Woda pod wysokim ciśnieniem wdarła się do wnętrza stacji.

Ze względów bezpieczeństwa postanowiono
zamknąć ruch w tunelu Wisłostrady.

Wyrównano poziom ciśnienia hydrostatycznego,
dopełniając stację
wodą do poziomu
lustra Wisły.

Inspektorzy pracy z warszawskiego okręgu nakazali opracowanie instrukcji bezpiecznego wykonywania prac, przeszkolenie wszystkich pracowników i zastosowanie odpowiednich procedur bezpieczeństwa w zagrożonej strefie. Ważnym zadaniem zespołu jest zbadanie wszystkich aspektów zdarzenia o bezprecedensowej dotychczas skali i sformułowania profilaktycznych wniosków dla dalszego
bezpiecznego kontynuowania prac. Wyniki prac zespołu zostaną
przekazane po zakończeniu prowadzonych czynności kontrolnych.

Roman Giedrojć

Tymczasowi
– też pracownicy
Dariusz Smoliński

Wyjątkową determinacją musi niekiedy wykazać się inspektor pracy,
by udowodnić, że pracodawca zatrudniając pracownika na umowę
o dzieło, a nie umowę
o pracę, narusza przepisy. Występując w takich
sprawach przed sądem,
inspektor zazwyczaj
walczy samotnie, gdyż
nie znajduje wsparcia ze
strony osób, na rzecz
których zostało wytoczone powództwo. Zasadą jest, że osoby te
przesyłają do sądu
oświadczenia wymuszone przez pracodawcę, że
nie są zainteresowane
zmianą rodzaju istniejącej umowy.
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Do inspekcji pracy wpłynął nietypowy
wniosek o przeprowadzenie kontroli w zakresie legalności zatrudnienia. Pochodził z Sądu Rejonowego w Człuchowie, który prowadził sprawę związaną z wypadkiem przy pracy, jaki miał miejsce w jednym z przedsiębiorstw branży drzewnej na terenie miasta
Czarne.
Sąd w piśmie wskazał, że w spółce Grupa
„M” zatrudniani są pracownicy niezgodnie
z przepisami Kodeksu pracy, gdyż zamiast
umów o pracę posiadają oni umowy cywilnoprawne – umowy o dzieło. Inspektor pracy przeprowadził kontrolę w Grupie „M”, w czasie której stwierdził, że na terenie tegoż zakładu szereg osób faktycznie świadczyło pracę na podstawie umów o dzieło, zawartych
z Agencją Pracy Tymczasowej „E” w Lubaszu.
Wszystkie czynności administracyjne dotyczące zatrudniania osób przez tę agencję były wykonywane na terenie Grupy „M”. Inspektor pracy ustalił również, że wszyscy pracownicy tymczasowi wykonywali pracę pod kierownictwem Grupy „M”.
Osoby pracujące można było podzielić
na dwie istotnie różniące się grupy. Zatrudnionych wyłącznie na umowę o dzieło w Agencji „E”, były to głównie osoby nowe na tzw.
okresie próbnym. Drugą grupę stanowili ci,
którzy byli zatrudnieni w Grupie „M” na podstawie umowy o pracę, a posiadając umowę
o dzieło z Agencją „E”, wykonywały na rzecz
Grupy „M” zadania w godzinach ponadwymiarowych.
Sprawę dodatkowo komplikował fakt, że
Grupa „M”, celem uniknięcia zarzutu, że swoich pracowników zatrudniała za pośrednictwem Agencji Pracy Tymczasowej, wprowa-

Prawo
dziła jako pośrednika Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „J”, które formalnie było pracodawcą-użytkownikiem, gdyż miało zawartą
umowę z Agencją „E”. Agencja nie posiadała
umowy z Grupą „M”. Tym samym Grupa „M”,
choć była faktycznym użytkownikiem pracowników tymczasowych, to formalnie nie
występowała, jako klient Agencji „E”.
W związku z powyższym, inspektor pracy
stwierdził, że naruszone zostały przepisy dotyczące ustawy Kodeks pracy oraz ustawy
o pracownikach tymczasowych i wnioskował
do Agencji „E” o uznanie umów o dzieło
za umowy o pracę oraz nakazał przeprowadzenie dla pracujących w ramach umów
o dzieło szkoleń w dziedzinie bhp oraz profilaktycznych badań lekarskich (gdyż takowych
osoby te nie posiadały).
Agencja „E” nie zgodziła się z zaleceniami
pokontrolnymi. W związku z tym inspektor
pracy złożył pozew do sądu o ustalenie istnienia stosunku pracy pomiędzy Agencją „E”
a blisko 60 pracownikami tymczasowymi
– pozew ten został złożony do Sądu Okręgowego w Słupsku ze względu na fakt, że łączna wartość sporu przekraczała 500 tysięcy
złotych.
Sąd Okrę go wy wy dał po sta no wie nie
stwierdzające swoją niewłaściwość w zakresie rozpatrzenia pozwu i przekazał sprawę
do rozpatrzenia w Sądzie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Człuchowie – właściwego ze względu na miejsce wykonywania pracy przez pracowników tymczasowych. Sąd
ten jednak także uznał się za niewłaściwy
do rozpatrzenia sporu i sprawa wróciła do Sądu Okręgowego w Słupsku, który zmienił
swoje wcześniejsze postanowienie i przekazał sprawę do rozpatrzenia Sądowi Pracy
w Trzciance, tj. sądowi właściwemu ze względu na siedzibę agencji pracy tymczasowej
– jako podstawę prawną tego postanowienia wskazał art. 359 § 1 Kpc w związku z art. 17
i art. 24 ustawy o zatrudnianiu pracowników
tymczasowych.
Sąd w Trzciance podjął się rozpatrzenia
sprawy i po blisko roku postępowania wydał
wyrok oddalający powództwo w zakresie
ustalenia stosunku pracy, a kosztami procesu obciążył Skarb Państwa.
W ocenie sądu, inspektor pracy nie sprostał ciążącemu na nim obowiązkowi udowod-

nienia istnienia cech stosunku pracy między
pracownikami tymczasowymi a Agencją „E”.
Sąd ustalił, że praca była na bieżąco kontrolowana przez kierowników zmian, którzy wydawali polecenia w zakresie sposobu wykonania pracy, jak i ilości wykonywanej pracy. Praca osób zatrudnionych na podstawie umowy
o dzieło była wykonywana według rozkładu
czasu pracy obowiązującego w zakładzie Grupa „M”. Kierownicy zmian wyznaczali pracujących w soboty, określając, na którą godzinę
ma przyjść dany zatrudniony i ile godzin w danym dniu ma pracować. Ponadto system wynagradzania w ramach umów o dzieło przypominał system akordowy i zastępował akordowy system w firmie Grupa „M”.
W ocenie sądu, Przedsiębiorstwo „M” naruszyło regulacje przepisów dotyczących pracodawców-użytkowników. Jak stwierdził sąd,
zgodnie z treścią art. 14 ust. 2 pkt 3 ustawy,
pracodawca-użytkownik nie może stosować
do pracownika tymczasowego przepisu art. 42
§ 4 K.p., ani też powierzać mu wykonywania
pracy na rzecz i pod kierownictwem innego
podmiotu. Postępowanie dowodowe wskazywało, że Przedsiębiorstwo „J” powierzyło
osobom, w stosunku do których pełniło rolę
pracodawcy użytkownika, wykonywanie czynności na rzecz Grupy „M” i pod kierownictwem pracowników tej firmy. Z przeprowadzonego w sprawie postępowania dowodowego – w ocenie sądu – wynikało również, że
strona pozwana nie miała możliwości skontrolowania czynności wykonywanych przez
osoby, z którymi zostały przez nią zawarte
umowy o dzieło – zatem za dopuszczalne należałoby uznać roszczenie skierowane przeciwko pozwanej, gdyby to w istocie pracodawca-użytkownik kierował czynnościami
osób wykonujących umowy o dzieło w sposób pozwalający na uznanie istnienia stosunku pracy. Jednak fakt dalszego przekazania
przez pracodawcę-użytkownika pracowników
tymczasowych innemu podmiotowi, na rzecz
którego świadczyli oni pracę pod nadzorem
i kierownictwem pracowników tegoż podmiotu w określonym czasie – wyznaczonym
przez tych pracowników, przy jednoczesnym
uniemożliwieniu pozwanej agencji pracy tymczasowej kontroli tych obowiązków, nie pozwala, w według sądu, na przyjęcie istnienia
stosunku pracy pomiędzy pracownikami tymczasowymi a stroną pozwaną.
Inspektor pracy nie zgodził się z wyrokiem sądu pierwszej instancji i złożył apelację, wskazując:

– sprzeczność istotnych ustaleń sądu z treścią zebranego w sprawie materiału (ustalenie, że między pozwaną a osobami, na rzecz
których powód wytoczył proces, nie istniało
podporządkowanie pracownicze);
– naruszenie art. 233 § 1 K.p.c. przez błędną ocenę zebranego materiału dowodowego w sprawie, w szczególności przez przyjęcie, że pozwana strona nie miała możliwości
skontrolowania czynności wykonywanych
przez osoby, z którymi zostały przez nią zawarte umowy o dzieło;
– naruszenie prawa materialnego, art. 22
§ 11 Kodeksu pracy, przez błędną jego wykładnię i niewłaściwe zastosowanie polegające na przyjęciu, iż umowy o dzieło łączące
pozwaną i osoby, na rzecz których powód
wytoczył proces nie miały charakteru umów
o pracę.
Apelacja została oparta na trzech ustaleniach.
➠ Po pierwsze, na uwagę zasługuje fakt,
iż kierujący pracą osób, na rzecz których powód wytoczył proces, byli nie tylko pracownikami zatrudnionymi przez Grupę „M”, ale

Sąd rozpatrzył sprawę i po blisko roku postępowania wydał wyrok oddalający powództwo w zakresie ustalenia stosunku pracy, a kosztami procesu obciążył Skarb Państwa.
również łączyły ich umowy zlecenia z przedsiębiorstwem „J”. W ramach tych umów kierowali i nadzorowali pracę osób świadczących pracę tymczasową.
➠ Po drugie, z faktu niedopuszczalności
powierzania przez pracodawcę-użytkownika
pracowników tymczasowych innemu podmiotowi, nie można wywodzić stwierdzenia, iż
wyłącza to odpowiedzialność agencji pracy
tymczasowej za osoby kierowane przez nią
do pracy i zrywa więź prawną między agencją
a pracownikami tymczasowymi. Postępowanie w pierwszej instancji nie wykazało bowiem, że osoby skierowane do pracy w Przedsiębiorstwie „J” zostały „wynajęte” innemu podmiotowi bez wiedzy i zgody strony pozwanej.
Wręcz przeciwnie, okoliczności sprawy wskazywały, że wszystkie trzy podmioty, tj. pozwana Agencja Pracy Tymczasowej, pracodawca
użytkownik „J” oraz Grupa „M” działały wspólnie i w porozumieniu celem obejścia prawa.
Nawet gdyby uznać, iż nie było to celowe
obejście prawa, przyjęcie, iż pozwana strona
nie miała świadomości, że osoby skierowane
przez nią do pracy w Przedsiębiorstwie „J” zo-
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stały „wynajęte” innemu podmiotowi, jest niczym nieumotywowane i sprzeczne z zasadami doświadczenia życiowego.

Inspektor pracy nie zgodził się z wyrokiem sądu pierwszej
instancji i złożył apelację, wskazując na sprzeczność istotnych ustaleń sądu z treścią zebranego w sprawie materiału,
naruszenie art. 233 § 1 K.p.c. a także art. 22 § 11 Kodeksu
pracy, przez błędną jego wykładnię i niewłaściwe zastosowanie polegające na przyjęciu, iż umowy o dzieło łączące
pozwaną i osoby, na rzecz których powód wytoczył proces,
nie miały charakteru umów o pracę.
➠ Po trzecie wskazano, że błędem jest
przyjęcie przez Sąd Rejonowy za ustalone, iż
pozwana strona nie miała możliwości skon-
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trolowania czynności wykonywanych przez
osoby, z którymi zostały przez nią zawarte
umowy o dzieło. Sąd przyjął to za ustalone
tylko w oparciu o zeznania właścicieli pozwanej, które w tym kontekście nie wydają
się wiarygodne. Z uwagi na szczególny trójstronny charakter zatrudnienia tymczasowego, pracodawca-użytkownik ma prawa i obowiązki pracodawcy w zakresie niezbędnym
do korzystania z pracy pracownika tymczasowego, jednakże to agencja pracy tymczasowej jest pracodawcą i nie może uchylać się
ona od odpowiedzialności za zatrudniane
przezeń osoby.
Zdaniem inspektora pracy, w toku postępowania dowodowego zostało ustalone, iż
osoby, z którymi pozwana zawarła umowy
o dzieło, wykonując te umowy, świadczyły
pracę w sposób charakterystyczny dla zatrudnienia w ramach stosunku pracy. Jak zaznaczył skarżący, z zeznań świadków jasno
wynika, iż osoby te wykonywały swoje obowiązki w warunkach podporządkowania pracowniczego – podlegały poleceniom kierownictwa co do miejsca, czasu i sposobu wykonywania pracy. Kierownicy produkcji wyznaczali osobom zatrudnionym w oparciu o umowy o dzieło maszyny, na których mieli pracować i wskazywali każdorazowo asortyment,
który mieli wykonywać oraz jego ilość. Pomimo zapisów w umowach o dzieło, sąd ustalił,
iż w rzeczywistości nie było możliwości, by
osoba wykonująca dzieło, posłużyła się inną
osobą – świadczy to dobitnie o tym, iż sposób wykonywania umów o dzieło różnił się
znacznie od treści zawieranych umów.
Odpowiadając na apelację powoda, strona pozwana wniosła o oddalenie apelacji jako bezzasadnej i zasądzenie od powoda
na rzecz pozwanej kosztów postępowania
apelacyjnego, w tym kosztów zastępstwa procesowego i opłaty od pełnomocnictwa. W uzasadnieniu strona pozwana wskazała, iż z zarzutami skarżącego nie można się zgodzić.
Sąd pierwszej instancji wszechstronnie zbadał okoliczności sprawy, dokonując przy tym
prawidłowej oceny dowodów i w efekcie
w sposób uzasadniony sformułował wniosek,
iż niezasadnym byłoby ustalenie istnienia stosunku pracy między pozwaną a wskazanymi
przez inspektora pracy osobami, na rzecz których wytoczył powództwo.
Sąd Okręgowy w Poznaniu zmienił zaskarżony wyrok i wyrokiem z lutego 2012 r. (Sygn.
Akt VI Pa 441/11) ustalił istnienie stosunku
pracy pomiędzy pracownikami tymczasowy-

mi a Agencją „E”. W uzasadnieniu sąd stwierdził, że rozpatrzenie sprawy należało dokonać na płaszczyźnie ustawy o zatrudnianiu
pracowników tymczasowych, gdyż z takim
zatrudnieniem faktycznie mieliśmy miejsce.
Jak stwierdził sąd – ustawa definiuje pojęcie
pracy tymczasowej, jako wykonywanie na rzecz
danego pracodawcy użytkownika następujących zadań:
a) o charakterze sezonowym, okresowym,
doraźnym, lub
b) których terminowe wykonanie przez
pracowników zatrudnionych przez pracodawcę użytkownika nie byłoby możliwe, lub
c) których wykonanie należy do obowiązków nieobecnego pracownika, zatrudnionego u pracodawcy użytkownika (zob. art. 2
pkt 3 ustawy).
Pracodawca-użytkownik, zamierzający zatrudnić pracowników tymczasowych, zgłasza tylko agencji pracy tymczasowej swoje
zapotrzebowanie, tj. rodzaj pracy, która ma
być powierzona pracownikowi tymczasowemu, wymagane kwalifikacje konieczne do wykonywania określonej pracy, przewidywany
okres i miejsce jej wykonywania oraz wymiar
czasu pracy. Koszty procesu rekrutacji i selekcji w całości ponosi agencja.
Pracodawca-użytkownik nie jest stroną
umowy o pracę z pracownikiem tymczasowym, rolę tę przejmuje agencja pracy tymczasowej wraz z całym związanym z tym ryzykiem, np. wypłatą zasiłków chorobowych
i kosz ta mi in nych zwol nień. Po nad to to
na agencji pracy tymczasowej, a nie na pracodawcy-użytkowniku, spoczywa obowiązek
prowadzenia dokumentacji pracowniczej, naliczenia i odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, a także wystawienia świadectwa pracy.
Sąd okręgowy ustalił, iż błędna była ocena sądu pierwszej instancji, że naruszenie zakazu dalszego przekazywania pracownika
tymczasowego innemu podmiotowi oznacza
brak stosunku pracy pracownika tymczasowego z agencją pracy tymczasowej. Takie
wnioskowanie jest nielogiczne. O istnieniu
stosunku pracy tymczasowej decyduje więź
pomiędzy trzema podmiotami, tj. agencją
a pracownikiem tymczasowym oraz więź pomiędzy agencją a pracodawcą-użytkownikiem. Okoliczność wynikająca zatem z art. 14
ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych nie
może prowadzić do oceny, że nie powstały

lub przestały istnieć więzi pomiędzy wymienionymi trzema podmiotami. Kłóciłoby się
to z logiką umów, jak i funkcją ochronną pracowników tymczasowych, będącą m.in. celem wspomnianej ustawy. Brak jest jakiejkolwiek podstawy prawnej, z której można by
wywieść kreowaną przez Sąd Rejonowy ocenę, że nieprawidłowość działania jednego
z uczestników – podmiotów tej formy zatrudnienia, jaką jest praca tymczasowa ma
prowadzić do oceny, że ten stosunek prawny
nie powstał lub przestał istnieć. Dla przykładu, taka ocena prawna prowadziłaby do absurdów w postaci uznania, że: pracownik nie
wykonuje pracy w nadgodzinach, jeśli pracodawca polecił mu jej wykonywanie w nadgodzinach przekraczających dopuszczalną
prawem (art. 151 § 1 Kp) liczbę 150 dozwolonych nadgodzin w roku.
Skoro prawidłowe było ustalenie sądu
pierwszej instancji, że praca powodów:
➤ by ła wy ko ny wa na pod nad zo rem,
a pracą kierowali kierownicy zmian Grupy
„M”, którzy określali, na którą zmianę ma
przyjść osoba wykonująca pracę i co ma robić w danym dniu i z użyciem jakich maszyn
i urządzeń, praca była na bieżąco kontrolowana przez kierowników, którzy wydawali
polecenia w zakresie sposobu wykonywania
pracy i ilości wykonywanej pracy,
➤ była wykonywana wg. rozkładu czasu
pracy obowiązującego w Grupie „M”, a kierownicy zmian wyznaczali pracujących w soboty, określając, na którą godzinę ma przyjść
dany pracownik i ile godzin ma w danym
dniu pracować,
to błędna była ocena jakoby nieprawidłowe działanie pracodawcy użytkownika skutkowało tym, że nie istniał stosunek pracy pomiędzy pozwaną a osobami na rzecz których
inspektor pracy wytoczył powództwo.
W związku z wyrokiem, inspektor pracy
prowadzący sprawę wystąpił do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu o przeprowadzenie kontroli w agencji celem sprawdzenia, czy wyrok został wykonany. Kontrola
wykazała jednak, że wyrok nie został wykonany i inspektor pracy nałożył na pracodawcę mandat w wysokości 2 tys. złotych.
W związku ze złożonym do Sądu Najwyższego wnioskiem o kasację wyroku, po rozstrzygnięciu sprawy przez sąd, planowane jest
przeprowadzenie kolejnej kontroli w agencji.
Cały ten proces pokazuje, jak dużą determinacją musi wykazać się inspektor pracy
w celu udowodnienia, że naruszane są prze-
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pisy ustawy o pracownikach tymczasowych.
Inspektor pracy, podejmując kontrole w tym
obszarze, podejmuje istotne ryzyko, że jego
działania naruszają swobodę prowadzenia
działalności gospodarczej oraz swobodę zawierania umów. Podejmuje także ryzyko, że

Sąd Okręgowy w Poznaniu zmienił zaskarżony wyrok i wyrokiem z lutego 2012 r. ustalił istnienie stosunku pracy pomiędzy pracownikami tymczasowymi a Agencją „E”.
zostanie obciążony przez sąd kosztami prowadzonego procesu, gdyż nie we wszystkich
przypadkach sądy stwierdzają, że koszty procesu ponosi Skarb Państwa. Występuje także
w tym postępowaniu samotnie, gdyż nie znajduje wsparcia ze strony osób, na rzecz których zostało wytoczone powództwo. Zasadą
jest, że osoby te nie wstępują do toczącego
się postępowania, a często nawet przesyłają
do sądu oświadczenie wymuszone przez
przedsiębiorcę, że nie są zainteresowane zmianą rodzaju istniejącej umowy. Wszystko to
prowadzi do sytuacji, że umowy cywilnoprawne stają się powszechne jako podstawa
zatrudniania osób przez agencje pracy tymczasowej. Forma umów o dzieło jest korzyst-

na dla agencji, gdyż znacząco obniża koszty
pracy i zdejmuje wszelką odpowiedzialność
agencji w obszarze prawa pracy, w tym nie
obciąża agencji oraz pracodawcy użytkownika w zakresie kosztów związanych z zapewnieniem bezpiecznych i higienicznych
warunków pracy, w tym badań lekarskich
i szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Należy wskazać, że system ochrony praw
pracowniczych w zakresie pracy tymczasowej jest nieefektywny i nieekonomiczny. Obrona podstawowych praw pracowniczych ze
strony Państwowej Inspekcji Pracy wymaga
znacznego zaangażowania środków i długiego postępowania sądowego. Z drugiej strony pracodawcy zdają sobie sprawę, że tylko
niewielka liczba podobnych spraw zostanie
wykryta i zakwestionowana przez inspektorów pracy.
Także brak jednolitej linii w orzecznictwie
sądów powoduje, że nawet w przypadku trafienia sprawy na drogę postępowania sądowego rezultat jest niepewny – w tych okolicznościach rzadko inspektorzy pracy decydują
się na kwestionowanie zawartych umów cywilnoprawnych. W konsekwencji prowadzi
do sytuacji, że przedsiębiorcy utwierdzają się
w przekonaniu, że zawarcie umowy o dzieło
jest dopuszczalne w każdej sytuacji, niezależnie od warunków świadczenia pracy.
Co przyniesie przyszłość? O ile nic się w tej
kwestii nie zmieni, to umowa o pracę stanie
się luksusem dostępnym dla nielicznych, gdy
większość będzie miała możliwość pracy wyłącznie na podstawie tzw. umów śmieciowych. Zresztą w niektórych branżach, jak
ochrona mienia i budownictwo, stan ten już
powszechnie występuje.
Należy przy tym pamiętać, że upowszechnienie się tzw. umów śmieciowych szybko
doprowadzi do kolejnej patologii, jaką jest
praca przymusowa. Przymusem bowiem nie
tylko jest groźba użycia siły, uprowadzenie
lub inna forma przymusu w rozumieniu ogólnym – lecz także nadużywanie silniejszej pozycji podczas rekrutacji i kształtowania warunków zatrudnienia. Pracownik najemny,
w szczególności w regionie zagrożonym strukturalnym bezrobociem, jest stroną niewątpliwie słabszą, na którą łatwo wywierać presję graniczącą z przymusem.
Roman Giedrojć
Dariusz Smoliński
OIP Gdańsk, Oddział w Słupsku
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Praktyka skutecznej kontroli
(cz. II)

Sebastian Szneider

Profilaktyczne badania lekarskie

Nielegalne powierzanie
pracy cudzoziemcom nie
było jedynym przewinieniem stwierdzanym
w trakcie kontroli prowadzonych przez inspektorów pracy
Oddziału OIP w Rybniku
na terenie budowy autostrady A1 i A4. Inne wiązały się np. z weryfikacją
dokumentacji pracowniczej. Dotyczyły wydawania zaświadczeń o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do pracy
na zajmowanym stanowisku przez lekarza nieposiadającego
specjalizacji z zakresu
medycyny pracy. (IP
nr 9/2012 cz. I)

Informacje, uzyskane przez inspektorów
pracy z Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny
Pracy w Katowicach, stanowiły podstawę
do podjęcia, w okresie od listopada 2011 r.
do maja 2012 r., szeregu działań profilaktycznych oraz kontrolno-nadzorczych w stosunku do trzynastu przedsiębiorców oraz pięciu
innych podmiotów. Miały one na celu doprowadzenie stanu faktycznego do zgodnego
z prawem.
W czterech przypadkach, w których lekarz jednoznacznie przekroczył swoje uprawnienia, do pracodawców skierowano pisma
profilaktyczne z prośbą o niezwłoczne dokonanie we własnym zakresie weryfikacji zaświadczeń lekarskich, wydanych na podstawie art. 229 §1÷§4 K.p., dla aktualnie zatrudnionych pracowników, a także o przekazanie
w ustalonym terminie do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach Oddziału OIP
w Rybniku informacji na ten temat. Zwrócono jednocześnie uwagę, by informacja zawierała dane o liczbie pracowników poddanych ponownym badaniom lekarskim.
Wykryto też przypadki, w których na skierowaniach lekarskich nie zamieszczono informacji o istnieniu lub braku czynników szkodliwych i/lub warunków uciążliwych na danym
stanowisku pracy. W tej sytuacji, w toku prowadzonych czynności kontrolnych u przedsiębiorców, dokonano szczegółowej analizy
informacji zawartych w udokumentowanej
ocenie ryzyka zawodowego związanego z pracą na danym stanowisku, sprawozdaniach
z wyników pomiarów czynników szkodliwych
dla zdrowia występujących w środowisku pracy lub na podstawie bezpośredniej analizy
warunków panujących na stanowisku pracy.
Powyższe było konieczne w celu ustalenia, czy
na stanowisku pracy, którego dotyczyło wydane skierowanie, a następnie zaświadczenie
zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na tym stanowisku, występują czynniki szkodliwe i warunki
uciążliwe. Potwierdzenie tego faktu skutko-

wałoby bowiem nieważnością badań przeprowadzonych przez lekarza rodzinnego.
Ponadto w przypadku 18 podmiotów ujawniono dopuszczenie do pracy ogółem 165 osób
na podstawie zaświadczenia zawierającego
orzeczenia o braku przeciwwskazań do pracy na zajmowanym stanowisku, na którym
występują czynniki szkodliwe i/lub warunki
uciążliwe, wystawionego przez lekarza rodzinnego, a więc z przekroczeniem posiadanych uprawnień. Spośród wymienionych przypadków: 131 osób, w tym 115 pracowników
i 16 zleceniobiorców poddano ponownym
profilaktycznym badaniom lekarskim. Z pozostałych osób większość nie była już zatrudniona. W odniesieniu do 10 osób fakt poddania pracowników ponownym badaniom lekarskim przez lekarza posiadającego stosowne uprawnienia miał miejsce jeszcze przed rozpoczęciem kontroli, a w przypadku dziewięciu
innych pracodawcy potwierdzili ujęcie ich
w planie najbliższych badań profilaktycznych.
Oprócz tego siedem podmiotów kierujących
pracowników lub zleceniobiorców na badania wstępne, okresowe i kontrolne oraz inne
świadczenia zdrowotne zawarło pisemne
umowy z podstawowymi jednostkami służby medycyny pracy.

Pieczątka prawdę ci powie
Bezsporne jest, że badania profilaktyczne
mogą wykonywać wyłącznie lekarze posiadający określone prawem kwalifikacje, wpisani do rejestru lekarzy przeprowadzających
badania profilaktyczne prowadzonego przez
wojewódzki ośrodek medycyny pracy. Tam
też jest możliwość sprawdzenia posiadanej
przez lekarza specjalizacji.
Już jednak, dokonując podczas kontroli
oględzin zaświadczenia znajdującego się w aktach osobowych pracownika, można nabrać
podejrzeń, że z dokumentem, jak i być może
z samym badaniem nie wszystko jest w porządku.
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Otóż podstawowy wzór zaświadczenia został określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia ministra zdrowia i opieki społecznej
z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pra-

nienia, wiele informacji o lekarzu przeprowadzającym badania profilaktyczne można znaleźć, porównując pieczęć umieszczoną na zaświadczeniu ze wzorem określonym w załączniku nr 6 do przytoczonego wcześniej
rozporządzenia. Znajduje się tam standard
zapisu, dotyczący posiadanej przez lekarza
specjalizacji z zakresu medycyny oraz numer
prawa wykonywania zawodu.

Zaskakujące ustalenia

cownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.
Pomijając oczywiste błędy i niedopatrzenia w wypełnieniu druku dokumentu, w postaci np. braku wskazania daty wydania i następnego badania okresowego czy nawet
imienia i nazwiska osoby badanej, zajmowanego stanowiska pracy lub miejsca zatrud-
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Warto pamiętać, że nawet szczegółowa
analiza pieczęci nie daje stuprocentowej gwarancji, że dokonane ustalenia są zgodne ze
stanem faktycznym. Także w tym przypadku
niezbędne okazuje się skorzystanie z uprawnień i kompetencji właściwego wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy.
Tak też się stało w trakcie kontroli podmiotu mającego swą siedzibę w Psarach, zakończonej w styczniu 2012 roku, gdzie stwierdzono, że dwóch pracowników wykonujących pracę na stanowisku montera konstrukcji, w narażeniu na zagrożenia związane z pracą na wysokości powyżej 3 m, posiadało zaświadczenia lekarskie z orzeczeniem o braku przeciwwskazań do pracy na zajmowanym stanowisku, wydane przez lekarza w ramach działalności jednej z jednostek medycyny w województwie śląskim z siedzibą
w Tąpkowicach. W związku z podejrzeniem
wystawiania zaświadczeń zawierających orzeczenia o braku przeciwwskazań do pracy
na stanowiskach, na których występują czynniki szkodliwe i/lub warunki uciążliwe przez
lekarza nieposiadającego specjalizacji z zakresu medycyny pracy, co wynikało z analizy pieczęci, którą lekarz posłużył się w wydanym zaświadczeniu, stosowną informację
przekazano do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Katowicach w celu jej wykorzystania w ramach posiadanych przez WOMP
kompetencji.
Z udzielonej informacji zwrotnej wynikało, że wprawdzie lekarz wystawiający zaświadczenia został zarejestrowany jako lekarz uprawniony do przeprowadzania badań, lecz zgodnie z danymi rejestrowymi nie prowadził działalności profilaktycznej na terenie województwa śląskiego i posłużył się nieprawidłową
pieczątką – nieaktualne prawo wykonywania zawodu. Ponadto, jednostka medycyny,
w ramach której przeprowadzono badania,
nie figurowała w rejestrze zgłoszeń podstawowych jednostek służby medycyny pracy

prowadzonym przez WOMP w Katowicach.
Tym samym, zgodnie z informacją przekazaną z Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy, wykonane badania oraz wydane zaświadczenia lekarskie dla ujawnionych pracujących
„należy uznać za nieważne”. Natomiast ze
względu na brak stosownych wpisów i możliwości prawnych do przeprowadzenia w jednostce kontroli interwencyjnej, WOMP skierował sprawę do Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Katowicach.
Jak widać na powyższym przykładzie, wyniki postępowania bywają czasem zaskakujące.

U podstaw niektórych zachowań leży
z pewnością zależność finansowa lekarzy
od pracodawców, połączona z chęcią łatwego wzbogacenia się i poczuciem bezkarności. Jak wytłumaczyć bowiem brak reakcji
na nieumieszczenie w skierowaniu czynni-

Handel zaświadczeniami lekarskimi to nie medialna fikcja
czy tytuł z okładki kioskowego tabloidu. Opisany przykład
zaświadczeń wystawionych bez kontaktu lekarza z pracownikiem i bez jakiejkolwiek dokumentacji medycznej stanowił
przecież podstawę do sformułowania i skierowania do sądu
aktu oskarżenia przeciwko nieuczciwemu lekarzowi.

Winni pracodawcy i lekarze
Oczywiście przytoczone w niniejszym artykule przykłady to tylko wierzchołek góry
lodowej, świadczący o tym, że w zakresie
profilaktycznej opieki zdrowotnej jest jeszcze wiele do zrobienia. Przyczyną takiego
stanu rzeczy są bez wątpienia uwarunkowania ekonomiczne i społeczne, występujące
zarówno po stronie przedsiębiorców, jak i samych lekarzy.
Jak wykazują kontrole, w wielu przypadkach pra co daw cy – dą żąc
do zmniejszenia kosztów badań – nie dokonują rzetelnej
oceny warunków pracy i nie
prze pro wa dza ją po mia rów
czynników szkodliwych. Zdarza się też kierowanie pracowników do lekarza nieposiadającego stosownych uprawnień,
wydawanie skierowań na badania bez pełnej informacji
o występujących narażeniach
lub niewydawanie ich wcale
oraz brak umów z podstawowymi jednostkami medycy pracy. Przejawem „cięć” budżetów
firm są także skrajne przypadki przerzucania kosztów badań wstępnych na samych pracowników.
A lekarze? Cóż, handel zaświadczeniami
lekarskimi to nie medialna fikcja czy tytuł
z okładki kioskowego tabloidu. Opisany wcześniej przykład zaświadczeń wystawionych
bez kontaktu lekarza z pracownikiem i bez
jakiejkolwiek dokumentacji medycznej stanowił przecież podstawę do sformułowania
i skierowania do sądu aktu oskarżenia przeciwko nieuczciwemu lekarzowi. Takie sytuacje wciąż należą jednak do rzadkości.

ków szkodliwych na stanowisku spawacza
i to nie w hermetycznym procesie pracy?
Nieprawidłowy zakres i częstotliwość badań wynikająca ze wskazówek metodycznych
jest często również odzwierciedleniem braku uprawnień lub kwalifikacji do ich przeprowadzenia. Szczytem marzeń jest uczestnictwo lekarza w wizytacjach stanowisk pracy, współpraca z pracodawcą w zakresie
oceny ryzyka zawodowego czy przedstawianie pracodawcom wniosków
dotyczących poprawy warunków
pracy, wynikających z analizy stanu zdrowia pracowników. Tu także znaczną rolę odgrywają czynniki ekonomiczne. Pracodawcy nie
chcą płacić dodatkowo za te czynności, a lekarze nie chcą ich wykonywać w ramach kosztów badań profilaktycznych
Mam nadzieję, że przedstawio ne w ni niej szym ar ty ku le
przykłady i spostrzeżenia będą
pomocne w zwiększeniu skuteczności kontroli prowadzonych przez
inspektorów pracy. Warto pamiętać, że
udział inspektora pracy w procesie kształtowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami nie musi kończyć się
tak naprawdę wraz z wyczerpaniem środków władczego oddziaływania wynikających
z ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. Pośrednio może się to odbywać poprzez dobrą współpracę i przekazywanie stosownych
informacji uprawnionym do ich weryfikacji
instytucjom.
Sebastian Szneider
OIP Katowice, Oddział w Rybniku
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Niedoceniany
specjalista bhp
Pracodawcy często uważają, że specjaliści
bhp tylko zawracają im głowę, krytykują
i pouczają – mówiono na II Kongresie Służby BHP w Warszawie. Na spotkaniu, zorganizowanym przez Ogólnopolskie
Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP,
zastanawiano się m.in. jak temu zaradzić
i podnieść status zakładowych służb bezpieczeństwa i higieny pracy.
W dniach 20-21 września br., a więc tuż po Święcie Pracowników Służby BHP, do Warszawy zjechali naukowcy i praktycy
bezpieczeństwa i higieny pracy z całego kraju. II Kongres Służby
BHP odbywał się w atmosferze niepewności co do przyszłych
losów części wieloletnich pracowników bhp, którzy z racji braku odpowiedniego wykształcenia już w przyszłym roku mają
całkowicie stracić możliwość wykonywania zawodu lub możliwość zajmowania obecnego stanowiska pracy. Marek Nościusz,
prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby
BHP, uważa że konieczna jest zmiana przepisów. – Musimy dać
im szansę dalszego działania, wykorzystać ich potencjał zawodowy – apeluje Nościusz.
Chodzi o znowelizowane 2 listopada 2004 r. rozporządzenie
Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy, które wprowadza nowe wymagania wobec wykształcenia
pracowników bhp. Po 30 czerwca 2013 r. osoba z wykształceniem średnim technicznym nie będzie już mogła pracować
na stanowisku specjalisty bhp.
Stowarzyszenie nie chce się na to zgodzić i proponuje utrzymanie możliwości wykonywania pracy na stanowisku specjalisty
bhp przez każdą osobę posiadającą dyplom technika bhp
z co najmniej z 10-letnim stażem pracy w służbie bhp
– przy czym możliwe byłoby
zatrudnienie na etat lub też
wykonywanie pracy na rzecz
danego zakładu jako zewnętrzny podmiot gospodarczy.
Jaka jest przeszkoda, by
kształcić się na studiach wyższych? Zazwyczaj to wiek
i brak chę ci. Wy stę pu ją cy
na Kongresie Witold Gacek,
kierownik Ośrodka Certyfikacji Osób i Systemów Zarządzania Centralnego Instytutu
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Ochrony Pracy PIB, apeluje do praktyków bhp o inwestycję
w studia wyższe. – Nawet mając sześćdziesiąt lat trzeba się
uczyć – przekonuje Gacek, argumentując, że w innym razie doświadczeni pracownicy bhp zostaną wypchnięci z rynku pracy
przez młodszych, ale z wymaganym przez pracodawcę wykształceniem formalnym.
Gacek podkreślił, że dziś w Polsce toczy się walka o należny
pracownikom bhp status w zakładach pracy. Wewnętrzne służby bhp ciągle traktowane są bardziej jak zło konieczne, niż
czynnik przyczyniający się do wzrostu wartości firmy. Pracodawcy uważają, że nie za wiele robią, raczej przeszkadzają niż
pomagają.
Przedstawiciel Głównego Inspektoratu Pracy apelował natomiast do zgromadzonych o bardziej stanowcze podejście
do przestrzegania przepisów bhp, wobec utrzymującej się wysokiej liczby wypadków przy pracy. – Należy uczulić kierowników, by nie tolerowali nawet najmniejszych odstępstw od technicznych wymagań pracy – mówi Jarosław Tabor z Departamentu Kontroli i Nadzoru GIP.
Renata Górna z OPZZ wystąpiła z prelekcją o społecznej
odpowiedzialności biznesu. Jak powiedziała Górna, pojęcie to
w Polsce ciągle nie jest bliżej znane pracownikom, a jeśli chodzi
o pracodawców – świadome problemu są jedynie duże firmy.
Na kongresie rozmawiano też o problemach, z jakimi muszą
się zmagać pracownicy wewnętrznych służb bhp, którzy z jednej strony mają dbać o przestrzeganie w firmie przepisów bhp,
a z drugiej strony znajdują się pod presją pracodawców, by dla
wygody i oszczędności firm przymykać oko na niektóre uchybienia. Tak jest w przypadku powszechnego dziś problemu używania laptopów na stałych stanowiskach pracy. Jak mówili eksperci od ergonomii z CIOP, niezbędne jest by ekran komputera
znajdował się na wysokości oczu pracownika, co w praktyce
oznacza, że w przypadku laptopów urządzenie powinno być
ustawione wyżej, a pracownik posiadać dodatkową klawiaturę
lub też korzystać z klawiatury laptopa, ale używać dodatkowego, postawionego wyżej monitora.
– Tylko takie rozwiązanie jest zgodne z zasadami ergonomii
i przepisami prawa – argumentuje prof. Ewa Górska z Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego, występująca jako moderator
panelu dyskusyjnego „Ergonomia w bezpieczeństwie pracy”.
Naukowcy liczą, że to się zmieni. Aby propagować zasady
ergonomii na kongresie podpisano porozumienie o współpracy między Polskim Towarzystwem Ergonomicznym a OSPS BHP.
Uczestnicy kongresu mieli okazję wziąć udział w paru panelach dyskusyjnych: „Dobór i jakość środków ochrony indywidualnej” (moderator Adam Jabłoński, prezes Polskiego Zrzeszenia
Producentów i Dystrybutorów Środków Ochrony Indywidualnej),
„System Zarządzania BHP – problem czy zysk” (moderator dr Jerzy Karczewski, Akademia EVISA), „Ocena ryzyka zawodowego
– wymagania prawne a jego przydatność” (moderator dr inż. Zofia Pawłowska, CIOP-PIB), „Wpływ pracownika służby bhp na jakość szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa pracy” (moderator
Krystyna Świder, CIOP-PIB), „Podległość służby bhp – teraźniejszość i przyszłość” (moderator dr Witold Gacek, CIOP-PIB).
Robert Grzesiński Biuro Informacji GIP

Bhp w nowoczesnym leśnictwie

Z teorii i praktyki
Wśród działań profilaktycznych służących
zapobieganiu i eliminowaniu zagrożeń zawodowych w środowisku pracy, podejmowanych przez Okręgowy Inspektorat Pracy
w Poznaniu w ramach Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Wypadków przy Pracy
w latach 2010-2012, są również cykliczne
konferencje naukowo-techniczne poświęcone problematyce bezpieczeństwa pracy
w różnych dziedzinach gospodarki.

nia do zrywki drewna, pilarki, zestawy do transportu drewna, ciągniki, przyczepy, ekologiczne oleje do łańcuchów i prowadnic spalinowych. Targi EKO-LAS, to jedyne tak duże wydarzenie dedykowane sektorowi leśnemu i drzewnemu w Europie Środkowo-Wschodniej.
Jacek Strzyżewski
OIP Poznań

Kolejna, siódma już konferencja „Bezpieczeństwo pracy
w gospodarce leśnej, aspekty prawne i uwarunkowania technologiczne”, odbyła się 7 września 2012 r. w miejscowości
Mostki na terenie Nadleśnictwa Świebodzin. Współorganizatorami imprezy towarzyszącej Targom Gospodarki Leśnej,
Przemysłu Drzewnego i Ochrony Środowiska „EKO-LAS 2012”
były: Katedra Inżynierii Środowiska Pracy Uniwersytetu Przyrodniczego, Międzynarodowe Targi Poznańskie oraz OIP w Poznaniu.
Podczas konferencji katalog dobrych praktyk w gospodarce leśnej przedstawili Krzysztof Fiklewicz i Teresa Domżalska, inspektorzy pracy OIP w Poznaniu. Ponadto zaprezentowano referaty dotyczące problematyki bezpieczeństwa
pracy i ochrony zdrowia pracowników gospodarki leśnej.
Poruszono m.in. zagadnienia badań profilaktycznych leśników, oceny stanu zdrowia leśniczych i podleśniczych, a także dokonano oceny obciążenia pracą na poszczególnych
stanowiskach. Uzupełnieniem konferencji były praktyczne
pokazy bezpiecznej eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych stosowanych w leśnictwie.
Wśród zgromadzonych na powierzchni 50 tys. m² ponad 120 wystawców polskich i zagranicznych, wielu pokazało prawdziwe hity rynkowe, a wśród nich maszyny i urządze-
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Bezpieczne
Gospodarstwo Rolne

Państwo Beata i Piotr Kondraccy – zdobywcy pierwszego miejsca w woj. lubelskim w konkursie „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” 2012 – zostali wytypowani przez Centralną Komisję Konkursową do nagrody specjalnej Głównego
Inspektora Pracy, którą w tym roku jest zamiatarka zawieszana marki PRONAR.

Wyróżnieni przez Głównego Inspektora Pracy

Katarzyna Bzdura Tomasz Urban
OIP Katowice
Magdalena i Jakub Wojciechowie z Grzawy w województwie śląskim zdobyli pierwsze miejsce w tegorocznej
jubileuszowej X edycji Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”, który odbywa się pod honorowym patronatem prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Konkurs ma na celu promocję zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. Jego organizatorami
są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, KRUS oraz PIP.

Pierwsze na Śląsku – pierwsze w Polsce
Wniosek o przystąpieniu do konkursu złożył pan Alojzy
Wojciech – ojciec laureata konkursu. Nie pamięta dokładnie roku powstania gospodarstwa, wie jednak, że jest prowadzone już od pięciu pokoleń. Obecnie liczy 56 ha, z czego 23,5 ha to ziemia własna, a 32,5 ha są wydzierżawiane.
Uprawiane są ziemniaki, rzepak, pszenica ozima, kapusta
i seler. 18 ha zajmują łąki i pastwiska. Ponadto w gospodarstwie prowadzony jest pensjonat dla 86 koni, należących
do Niemieckiego Stowarzyszenia Ochrony Zwierząt „Pro-Animale”.
Zwycięskie gospodarstwo jest dobrze wyposażone i zorganizowane, co niejako w zarodku pozwala uniknąć zagrożeń, podczas pracy na polu i przy obsłudze koni, a także
w czasie wolnym od zajęć. – Dochodziliśmy do tego przez
wiele lat. Dużo zawdzięczamy pracownikom inspekcji pracy,
ich fachowej wiedzy i cennym wskazówkom. Odwiedzali nasze gospodarstwo, doradzali, prowadzili w gminie szkolenia.
Dlatego dobrze wiemy, że np. zwiększenie produkcji nie może w żaden sposób zagrażać bezpieczeństwu – mówi Jakub
Wojciech.
Impulsem do poprawy niedociągnięć w gospodarstwie
były uwagi komisji konkursowej na etapie regionalnym. Jej
członkowie uświadomili laureatom, że gospodarstwa nie
można traktować tylko i wyłącznie jako miejsca pracy, lecz
także jako miejsce, w którym żyją i spędzają wspólnie czas.
W trakcie rywalizacji konkursowej i pomiędzy wizytacjami
komisji w gospodarstwie Magdaleny i Jakuba Wojciechów za-
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szło wiele zmian, często drobnych, jednakże mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo ich pracowników i najbliższych. Odgrodzono część mieszkalną od produkcyjnej,
przed bramą wejściową umieszczono tablicę informacyjną
dotycząca zasad bezpiecznego poruszania się po gospodarstwie osób odwiedzających. Dla gości z zagranicy informacja
dostępna jest również w języku angielskim. Wszystkie ciągniki i maszyny samojezdne wyposażono w kabiny ochronne, co
zwiększyło komfort pracy oraz bezpieczeństwo operatora.
Ciągniki wyposażone są w dodatkowe, oryginalne siedzenia
dla pasażerów wraz z pasami bezpieczeństwa, a przyczepy
w drabinki i stopnie w kolorze żółtym, ułatwiające wchodzenie. Szafka na klucze do pojazdów, które w danym momencie
nie są używane, jest zamykana. Dzięki stworzeniu tzw. korytarzy paszowych w stajniach, podczas prac wykonywanych
przy zwierzętach nie zachodzi konieczność wchodzenia pomiędzy konie. Ponadto na terenie całego gospodarstwa umieszczono tabliczki informacyjne, apteczki i gaśnice. Sczególny
nacisk położono na bezpieczeństwo najmłodszych. Wydzielono i ogrodzono plac zabaw.
Zwycięzcy twierdzą, że udział w konkursie „Bezpieczne
Gospodarstwo Rolne” dał im przede wszystkim pewność siebie i poczucie spełnienia. Mają jednak świadomość, że ta
wygrana zobowiązuje do ciągłej dbałości o bezpieczeństwo,
by w ten sposób dawać przykład innym.
Jury konkursu zwracało szczególną uwagę na: ład i porządek w gospodarstwie; stan budynków; wyposażenie maszyn i urządzeń w osłony ruchomych części i inne zabezpieczenia; warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich;
stosowanie, stan i jakość środków ochrony osobistej.
W tym roku do konkursu przystąpiły łącznie 982 gospodarstwa, z czego 16 dotarło do etapu krajowego. Jego uroczyste podsumowanie odbyło się podczas Międzynarodowej Wystawy Rolniczej Agro Show w Bednarach k. Poznania, 21-23 września. Finalistom konkursu wręczono nagrody.
Główna z nich, „złoty” ciągnik rolniczy Farmtrac 675 DT, ufundowany przez KRUS – trafił do Magdaleny i Jakuba Wojciechów.

Gospodarstwo rolne o powierzchni 80 ha znajduje się we
wsi Górne k. Milejowa. Główny profil produkcji to hodowla
trzody chlewnej. W gospodarstwie uprawiane są także zboża przeznaczone na paszę dla zwierząt oraz buraki cukrowe
i marchew na sprzedaż.
W konkursie „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” gospodarze zostali docenieni za wprowadzenie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo pracy oraz wyjątkową dbałość
o porządek w pomieszczeniach warsztatowych i gospodarskich. Gospodarstwo jest bardzo dobrze zorganizowane i wyposażone. Ciągi komunikacyjne są zaplanowane tak, by nawet podczas wykonywania codziennych, rutynowych czynności unikać zagrożeń. Jest to tradycyjne rodzinne gospodarstwo, przez lata modernizowane i rozbudowywane. Członkowie komisji regionalnych i wojewódzkich konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”, wizytując lubelskie gospodarstwo, bardzo pozytywnie oceniali warunki pracy i nie
mieli wielu zastrzeżeń. Stosując się do uwag komisji, Kondraccy przed etapem centralnym konkursu, oznaczyli jaskrawymi kolorami progi budynków, poprawili zabezpieczenia
wejść na poddasza oraz zobowiązali się używać podczas
pracy obuwia ochronnego z utwardzonymi podnoskami.
Nad wprowadzeniem zmian czuwał i służył poradą Tomasz
Abramczyk, specjalista w Okręgowym Inspektoracie Pracy
w Lublinie, który m.in. koordynuje działania PIP na rzecz
ochrony pracy w rolnictwie indywidualnym w okręgu.
Podczas wizytacji Centralnej Komisji Konkursowej, jej
członkowie z uznaniem komentowali wprowadzone przez

gospodarzy rozwiązania, w tym: biodegradowalne stanowisko do mycia maszyn, wózek na kołkach do przemieszczania maszyn w garażu, drewnianą rampę do załadunku
świń oraz linki ograniczające, montowane w budynkach
gospodarczych i garażach, zabezpieczające przed wyłamaniem drzwi. Komisja doceniła wzorowo wykonany punkt
ppoż. oraz dobrze usytuowane i odpowiednio wyposażone apteczki pierwszej pomocy. Chwalono również pomysłowość laureatów, której dowodem jest własnej konstrukcji szczotka do czyszczenia obuwia, wykonana z trzech połączonych ze sobą zamiataczy. Dobre wrażenie wywarł ład
i porządek, w szczególności w magazynach środków ochrony roślin oraz w warsztacie.
Państwo Kondraccy mają dwóch synów, starszego Michała – studenta weterynarii na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie oraz młodszego Dominika – planującego
studia na kierunku rolniczym. Obaj już dziś deklarują chęć
przejęcia w przyszłości gospodarstwa po rodzicach i jego
dalszy rozwój.

Katarzyna Mietelska
Departament Prewencji i Promocji GIP
Fot. Tomasz Abramczyk

XVI Spartakiada Pracowników PIP

Wrocław 12-13 września br.
Spartakiada Pracowników Państwowej Inspekcji Pracy „PIP Military 2012” już za nami. Po raz kolejny polem zmagań bitewnych, dzięki
gościnności Akademii Wychowania Fizycznego, był Stadion Olimpijski. Zawody sportowe przebiegły w atmosferze przyjacielskiej rywalizacji i dobrego humoru.

Zwycięzców było wielu
Wszystkich wymienić nie sposób. W klasyfikacji końcowej laur zwycięstwa przypadł przedstawicielom OIP z Katowic, którzy zdobyli 9 medali: 6 złotych, 2 srebrne i 1 brązowy. Na drugim stopniu podium
uplasował się łódzki inspektorat pracy, któremu udało się zdobyć 5 złotych, 3 srebrne oraz
5 brązowych medali, a na trzecim reprezentanci wrocławskiego okręgu, którym przypadły w udziale 4 złote i 4 srebrne medale. Uroczystego wręczenia nagród dokonali Iwona Hickiewicz, główny inspektor pracy
oraz dyrektor Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy Janusz Krasoń.
Marek Choczaj OIP Wrocław

W spartakiadzie wzięło udział ponad 200 pracowników Państwowej Inspekcji Pracy, którzy rywalizowali w 18 konkurencjach. Oprócz wieloboju lekkoatletycznego, do którego zaliczono biegi na 60 m, 400 m
i 1200 m, pchnięcie kulą, skok w dal i przeciąganie liny, walczono m.in. na siatkarskim boisku, kortach tenisowych, strzelnicy, pływalni, przy brydżowym stoliku oraz szachownicy.

Fot. Mariusz Kijkowski
Ośrodek Szkolenia PIP

Rusztowanie zdmuchnięte przez wiatr
Źle zmontowane rusztowanie przy budynku
mieszkalnym w Białymstoku nie wytrzymało
silnych podmuchów wiatru. Inspektorzy pracy
stwierdzili m.in., że
przy stawianiu konstrukcji nie przestrzegano pochodzącej
od producenta instrukcji
montażu, pracę wykonywały osoby bez kwalifikacji, a kierownik
budowy sporządził protokół odbioru rusztowania zawierający
nieprawdziwe informacje. Pracodawca został
ukarany mandatem.

Czteropiętrowy budynek mieszkalny w Białymstoku miał przejść tego lata termomodernizację. Feralne rusztowanie ustawiono od strony wejść
do pięciu klatek schodowych bloku. Choć dla
ochrony przechodniów konstrukcja została osłonięta siatką, to nie była bezpieczna ze względu na poważne błędy popełnione przy jej stawianiu.
Wyszły one na jaw, gdy w niedzielne popołudnie
silne podmuchy wiatru spowodowały, że części rusztowania oderwały się od budynku i poszybowały
na chodnik oraz na pobliskie boisko. Szczęśliwie nikt
nie odniósł obrażeń, chociaż na boisku bawiły się
dzieci. Ponieważ zawalone rusztowanie utrudniało wejście do budynku, zostało szybko usunięte.
Inspektorzy pracy zostali powiadomieni następnego dnia i niezwłocznie przeprowadzili oględziny miejsca zdarzenia. Stwierdzili, że zniszczeniu
uległ fragment rusztowania od II do V klatki schodowej o długości ok. 45 m i wysokości 15,50 m.

Ponadto inspektorzy stwierdzili, że wewnętrzne
stojaki ustawiono w odległości ok. 25-30 cm od ściany (bez dodatkowych balustrad), dwa stojaki posadowiono na płytkach betonowych leżących na daszku nad wejściem, nie zamontowano elementów
pośrednich balustrad, desek krawężnikowych i uziemienia.
Zawalone rusztowanie, jak uznali inspektorzy,
musiało być kotwione podobnie jak część, która została. Potwierdzają to ustalenia zawarte w ekspertyzie sporządzonej przez rzeczoznawcę budowlanego na zlecenie inwestora. W dniu zdarzenia
wiatr wiał wzdłuż budynku od strony V klatki – z tej
też strony nastąpiło zniszczenie rusztowania.
Inspektorzy stwierdzili brak kwalifikacji osób, które montowały rusztowanie. Pracodawca oświadczył na piśmie, że jako kierownik budowy osobiście
nadzorował budowę rusztowania i wiedział, iż osoby wykonujące to zadanie nie mają uprawnień

Fot. Piotr Dunaj
Fragment rusztowania przy klatkach schodowych I – II nie zawalił się, ponieważ stanowił odrębną część nie powiązaną konstrukcyjnie z resztą rusztowania. Przy pozostałych ścianach budynku rusztowań nie było.
Ustalono, że rusztowanie, które uchroniło się
przed wiatrem, zostało przymocowane do budynku niezgodnie z instrukcją montażu producenta:
skrajne stojaki zostały zakotwione ukośnie do ściany – zamiast prostopadle i były wysunięte poza obrys budynku, zastosowano o połowę mniejszą
niż należało, małą liczbę kotew, a do tego kotwy zostały rozmieszczone nierównomiernie, niezgodnie ze schematem zakotwień.

do montażu rusztowań metalowych, ale wystarczyło mu, że kiedyś już stawiali takie rusztowania.
W tej sytuacji inspektorzy postawili zarzut niewłaściwego sprawowania nadzoru przez kierownika
budowy (pracodawcę), który dopuścił do wykonania
montażu rusztowania osoby nieposiadające odpowiednich kwalifikacji i sporządził protokół odbioru
konstrukcji zawierający nieprawdziwe stwierdzenia, że rusztowanie zostało zmontowane zgodnie ze
sztuką budowlaną, instrukcją montażu, itd.
W wyniku kontroli, inspektorzy wstrzymali eksploatację istniejącego fragmentu rusztowania oraz
nałożyli mandat na pracodawcę.
Waldemar Przyjemski OIP Białystok

