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Zadania PIP w świetle przepisów ustawy
o pracowniczych planach kapitałowych
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Wiadomości
nie tylko z kraju
Podsumowanie konkursu
„Najaktywniejszy SIP”
Z udziałem Bogdana Drzastwy, Zastępcy Głównego Inspektora
Pracy, odbyło się 18 lipca 2019 roku w Okręgowym Inspektoracie
Pracy w Warszawie podsumowanie konkursu wojewódzkiego na
,,Najaktywniejszego społecznego inspektora pracy”. Specjalny
list do laureatów skierował Wiesław Łyszczek, Główny Inspektor
Pracy, który zdecydował o rozszerzeniu tej rywalizacji do etapu
krajowego, żeby móc jeszcze bardziej docenić osoby, które dbają o bezpieczeństwo drugiego człowieka. Komisja konkursowa,

nu bhp i ochrony uprawnień pracowniczych. Do kolejnego etapu konkursu w Głównym Inspektoracie Pracy łącznie zgłoszonych
jest 30 społecznych inspektorów pracy z całego kraju.

Bezpieczne gospodarstwa
w regionie
Na terenie Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą
w Bratoszewicach (woj. łódzkie) odbyła się w dniach 22-23 czerwca br. XXI Wojewódzka Wystawa Zwierząt Hodowlanych i Targi
Rolne „W Sercu Polski”. Swoje stoisko informacyjne przygotował
Okręgowy Inspektorat Pracy oraz Oddział KRUS w Łodzi, rolnicy
mogli tam uzyskać materiały popularyzujące zasady bezpiecznej pracy w rolnictwie oraz porozmawiać ze specjalistami. Podsumowano również etap regionalny Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Tegorocznymi laureatami
zostali kolejno: Beata i Stanisław Dałkowie z Mięsośni w powiecie zgierskim, Sylwia i Tomasz Słabi z miejscowości Świny, pow.
łódzki wschodni oraz Iwona i Andrzej Olejniczakowie z Dąbkowic
z powiatu kutnowskiego. Zakwalifikowali się oni do etapu wojewódzkiego konkursu. Nagrody dla laureatów zostały ufundowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich „Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Rolnicy świętowali w Boguchwale

pod przewodnictwem Marty Pochopień, Zastępcy ds. Nadzoru
OIP w Warszawie oraz Tomasza Wudarczyka i Grzegorza Iwanickiego, którzy reprezentowali Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych oraz Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” Region Mazowsze, a także Józefa Fijołka,
nadinspektora pracy w OIP oraz Franciszka Piotrowskiego, radcę koordynującego konkurs na szczeblu wojewódzkim w OIP Warszawa, zdecydowała, że zwycięzcą został Paweł Zdrojewski, zakładowy społeczny inspektor pracy PKN ORLEN S.A. z Płocka. Jest
to osoba z 35-letnim stażem pracy i 20-letnim stażem w pełnieniu
funkcji społecznego inspektora pracy. Wyróżnienia społecznym
inspektorom pracy zostały przyznane za ich szczególne zaangażowanie i wkład w działania zakładu pracy na rzecz poprawy staIP 8/2019

W Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale 29 i 30 czerwca 2019 r. z udziałem Głównego Inspektora Pracy
Wiesława Łyszczka i Okręgowego Inspektora Pracy w Rzeszowie
Barbary Kiełt odbyły się „Dni Otwartych Drzwi”, połączone z XXI
Regionalną Wystawą Zwierząt Hodowlanych. W wydarzeniu wzięła udział Ewa Leniart, Wojewoda Podkarpacki i Władysław Ortyl,
Marszałek Województwa Podkarpackiego, a także Ryszard Zarudzki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
oraz Stanisław Ożóg, Poseł do Parlamentu Europejskiego. Ważną dla regionu imprezę odwiedzili Posłowie na Sejm RP Krystyna Wróblewska, Halina Szydełko i Mieczysław Miazga. Byli także przedstawiciele lokalnego samorządu: Lucjan Kuźniar, członek
Zarządu Województwa Podkarpackiego, Jerzy Cypryś, Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Józef Jodłowski, Starosta Rzeszowski i Wiesław Dronka, Burmistrz Boguchwały. Wystawę odwiedzili również dyrektorzy lokalnych oddziałów
KRUS, KOWR, PIR, ARiMR oraz wójtowie gmin. Główny Inspektor
Pracy Wiesław Łyszczek przybliżył informacje o działaniach i programach prewencyjnych PIP, których celem jest zwrócenie uwagi
rolnikom na zagrożenia podczas prac w gospodarstwach rolnych.
Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie zorganizował stoisko
informacyjno-promocyjne, gdzie rolnicy mogli uzyskać porady na
temat bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym.
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Obradowała
Rada Dialogu Społecznego

Spotkanie
z Poseł Ewą Kozanecką
W siedzibie Głównego Inspektoratu Pracy w Warszawie 18 lipca
2019 r. odbyło się spotkanie Głównego Inspektora Pracy Wiesława
Łyszczka i Zastępcy Głównego Inspektora Pracy Bogdana Drzastwy z Ewą Kozanecką, Posłem na Sejm RP. Rozmawiano o bieżących działaniach Państwowej Inspekcji Pracy podejmowanych
w celu zapewnienia przez pracodawców właściwych warunków
pracy pracownikom narażonym na wysokie temperatury w okresie letnim oraz zatrudnianym sezonowo. Poseł Ewa Kozanecka jako
członek Rady Ochrony Pracy, stale współpracująca z NSZZ „Solidarność”, jest zainteresowana realizacją planu pracy Państwowej
Inspekcji Pracy i zapewnieniem inspektorom pracy optymalnych
warunków do prowadzenia skutecznej działalności kontrolnej.

W duńskim Urzędzie
ds. Środowiska Pracy
W ramach realizacji porozumienia o współpracy dwustronnej
27 czerwca 2019 r. delegacja Państwowej Inspekcji Pracy złożyła
wizytę w duńskim Urzędzie ds. Środowiska Pracy. Tematem wiodącym spotkania było delegowanie pracowników do pracy na terytorium obu państw oraz związana z tym współpraca inspekcji
krajowych jako instytucji łącznikowych. Delegacje wymieniły się
doświadczeniami wynikającymi z kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców w obu krajach. Strony potwierdziły potrzebę
ustalenia procedur wymiany informacji o wypadkach przy pracy
w oparciu o przepisy obu państw. Polską inspekcję pracy reprezentowali m.in. Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek oraz
Zastępca Głównego Inspektora Pracy Bogdan Drzastwa. Wizyta
odbyła się na zaproszenie Dyrektora Generalnego Sørena Kryhlmanda, któremu podczas spotkania towarzyszyli współpracownicy – Vibe Westh, Zastępca Dyrektora Generalnego, Katrine Wied
Christensen, Kierownik Wydziału w Centrum Doradztwa ds. Środowiska Pracy oraz Dorte Harning, Specjalny Doradca.
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mierz Moskal, a także w imieniu Wojewody Podkarpackiego Małgorzata Rauch, Podkarpacki Kurator Oświaty. Główny Inspektor Pracy
Wiesław Łyszczek złożył organizatorom życzenia z okazji jubileuszu.

W Warszawie 1 lipca 2019 r. odbyło się plenarne posiedzenie Rady
Dialogu Społecznego. Państwową Inspekcję Pracy reprezentował
Wojciech Gonciarz, Dyrektor Departamentu Prawnego GIP. Przedstawiciele partnerów społecznych i rządu wzięli udział w uroczystości nadania jednej z sal Centrum Dialogu Społecznego imienia Jana Guza, Przewodniczącego OPZZ, który zmarł kilka tygodni
wcześniej. W ceremonii wzięła udział rodzina Jana Guza. Wyrazy
uznania i pamięci złożyli najbliższym zmarłego lidera związkowego m.in. Dorota Gardias, Przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego oraz Bożena Borys-Szopa, Minister Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej. W uroczystości uczestniczyli także Stanisław Szwed,
Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Wojciech
Gonciarz, Dyrektor Departamentu Prawnego GIP. W trakcie obrad
plenarnych odbyła się dyskusja na temat pluralizmu związkowego
w służbach mundurowych. Partnerzy społeczni zapoznali się także
z informacją Ministerstwa Finansów na temat założeń projektu budżetu państwa na rok 2020. Dyskutowano również o zwiększeniu
wysokości wskaźnika waloryzacji emerytur i rent z FUS w 2020 r.

Wizyta studyjna w Holandii
W dniach 25-27 czerwca 2019 roku w Holandii odbyła się wizyta
studyjna w ramach Programu Wymiany Personelu, realizowanego
pod egidą Europejskiej Platformy ds. Przeciwdziałania Pracy Nierejestrowanej. Ze strony Państwowej Inspekcji Pracy w spotkaniu
udział wzięli: starszy inspektor pracy – specjalista z OIP w Szczecinie
Bogumiła Podyma-Szczerba, starszy inspektor pracy z OIP w Rzeszowie Bartłomiej Kędzior i główny specjalista w Departamencie Legalności Zatrudnienia GIP Robert Jaworski. Przedstawiciele
PIP mieli możliwość zapoznania się ze sposobem funkcjonowania
holenderskiej Inspekcji Pracy, ze szczególnym uwzględnieniem
warsztatu pracy holenderskich inspektorów, obejmującym przygotowanie do prowadzenia inspekcji oraz ich przebieg. Uczestniczyli w kontrolach prowadzonych na budowach, w hotelach
oraz w zakładach przemysłu mięsnego. Ponadto zostali zapoznani
z zagadnieniami dotyczącymi kontroli w transporcie drogowym.

Powstanie Oddział PIP
w Grudziądzu
1 lipca 2019 roku Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek, Prezydent Grudziądza Maciej Glamowski oraz prezes Grudziądzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Ryszard Barwik
podpisali porozumienie o współpracy w zakresie utworzenia Oddziału Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy z siedzibą
w Grudziądzu. W podpisaniu porozumienia uczestniczyli: Poseł
Ewa Kozanecka, Zastępca Głównego Inspektora Pracy Bogdan
IP 8/2019

Przedstawiciele pielęgniarek w GIP

Drzastwa, Wicedyrektor Departamentu Kadr i Szkoleń GIP Iwona
Hadacz oraz Okręgowy Inspektor Pracy w Bydgoszczy Zbigniew
Studziński. Społeczność Grudziądza reprezentowali również: przewodniczący Rady Miasta Grudziądza Łukasz Kowarowski, przedstawiciele władz lokalnych, partnerzy społeczni i instytucjonalni.

Środowisko transportowców
w inspekcji pracy
W siedzibie Głównego Inspektoratu Pracy w Warszawie 9 lipca 2019 r.
Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek spotkał się z przedstawicielami Krajowej Sekcji Transportu Drogowego NSZZ „Solidarność”. W spotkaniu uczestniczyli: Zastępca Głównego Inspektora Pracy Bogdan Drzastwa, główny specjalista w Departamencie
Prawnym GIP Małgorzata Dziemińska oraz starszy specjalista w Departamencie Prawnym GIP Paweł Żukowski. Stronę związkową reprezentowali: Przewodniczący Krajowej Sekcji Transportu Drogowego NSZZ „Solidarność” Tadeusz Kucharski, Sekretarz Krajowej
Sekcji Transportu Drogowego NSZZ „Solidarność” Gerard Skroński
oraz ekspert Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Barbara Surdykowska. Spotkanie poświęcone było warunkom pracy osób, w tym
kierowców, wykonujących pracę w ramach platform cyfrowych.

Na związkowym pikniku
Podczas „Pikniku Wolności i Solidarności” w Ropczycach 6 lipca
2019 r. OIP w Rzeszowie zorganizował stoisko promocyjno-informacyjne w ramach kampanii „Pracuj Legalnie”, „Kultura Bezpieczeństwa”, a także „Stop Wypadkom”. Udostępniano nieodpłatnie
materiały wydawnicze PIP, a specjaliści udzielali porad prawnych
z zakresu prawnej ochrony pracy i technicznego bezpieczeństwa
pracy. W wydarzeniu, które otworzyła Bogumiła Stec-Świderska,
Zastępca Przewodniczącego Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność,
udział wzięli: Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek, Marszałek
Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl, Starosta Powiatu
Ropczycko-Sędziszowskiego Witold Darłak, Poseł na Sejm RP KaziIP 8/2019

Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek spotkał się 8 lipca
2019 r. w siedzibie Głównego Inspektoratu Pracy w Warszawie
z delegacją samorządu pielęgniarek i położnych, reprezentowaną
przez: Zofię Małas, Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych,
Sebastiana Irzykowskiego, Wiceprezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Longinę Kaczmarską, I Wiceprzewodniczącą
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.
W spotkaniu uczestniczyli także Zastępcy Głównego Inspektora
Pracy: Bogdan Drzastwa i Dariusz Mińkowski. Spotkanie poświęcone było problemom związanym ze świadczeniem pracy i wynagradzaniem średniego personelu medycznego. Goście zwracali
uwagę na niewłaściwe wykonywanie przez dyrektorów zakładów
opieki zdrowotnej dyspozycji przepisu § 4a rozporządzenia Ministra Zdrowia z 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Gości zapoznano ze stanowiskiem Komisji
Prawnej GIP, wskazano możliwości ewentualnych działań kontrolnych w tym zakresie.

Spotkanie
w Głównym Inspektoracie Pracy
23 lipca 2019 r. w Głównym Inspektoracie Pracy w Warszawie odbyło się spotkanie z Poseł do Parlamentu Europejskiego, byłą Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbietą Rafalską oraz
Przewodniczącym Rady Ochrony Pracy Posłem Januszem Śniadkiem. Ze strony GIP w spotkaniu uczestniczyli: Bogdan Drzastwa,
Zastępca Głównego Inspektora Pracy oraz Grzegorz Nieradka,
Doradca Głównego Inspektora Pracy. Podczas spotkania omówiono sprawy związane z bieżącym funkcjonowaniem Państwowej Inspekcji Pracy. Dodatkowo Poseł do Parlamentu Europejskiego Elżbieta Rafalska przedstawiła sytuację w unijnych instytucjach
oraz komisjach w związku z wyborem nowych przewodniczących.

Uwaga, kleszcze!
Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek i Minister Zdrowia Łukasz Szumowski wystosowali apel do rolników, pracowników,
przedsiębiorców rolnych oraz innych osób narażonych na kontakt
z kleszczami. Pajęczaki te mogą przenosić groźne choroby, jak borelioza czy kleszczowe zapalenie mózgu. W apelu są wskazania, jak
zapobiegać narażeniu na ugryzienie kleszczy, w jaki sposób postępować, gdy do tego dojdzie. Zalecenia te pozwolą zapobiegać
zachorowaniom na choroby odkleszczowe.
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du zbiorowego w części należy przyjąć,
że zmiany w treści układu można dokonywać jedynie w drodze protokołów dodatkowych (art. 2419 § 1 k.p.).
Uznanie, że dopuszczalne jest wypowiedzenie układu zbiorowego pracy w części mogłoby spowodować, że taki układ
– pomimo jego formalnego obowiązywania – nie regulowałby kwestii stanowiących
istotę jego funkcjonowania, tj. zasad wynagradzania pracowników. W skrajnych
przypadkach mógłby zawierać oznaczenie stron i datę jego zawarcia oraz postanowienia końcowe.

Odmienne poglądy

Układy zbiorowe pracy

– praktyczne problemy
Nieprecyzyjne przepisy
prawa są powodem
problemów związanych
z funkcjonowaniem
układów zbiorowych
pracy. Przykładem
jest nierozstrzygnięta
wątpliwość dotycząca
dopuszczalności
wypowiedzenia układu
zbiorowego pracy
w części.
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W

doktrynie przeważa pogląd, że
wypowiedzenie układu zbiorowego pracy w części jest dopuszczalne,
brakuje jednak ugruntowanego orzecznictwa Sądu Najwyższego odnoszącego się
do tej kwestii, a stanowiska organów zajmujących się rejestracją układów zbiorowych pracy zawieranych na różnych szczeblach nie są w tym zakresie jednolite.
Państwowa Inspekcja Pracy od lat konsekwentnie stoi na stanowisku, że przepisy działu XI Kodeksu pracy nie przewidują
możliwości wypowiedzenia układu zbiorowego pracy w części. Wypowiedzenie układu, zgodnie z art. 2417 § 1 pkt 3 k.p., jest

jednym ze sposobów rozwiązania układu.
Przepis ten odnosi się do wypowiedzenia
układu, a nie jego części. Jeżeli ustawodawca dopuszcza możliwość stosowania niektórych rozwiązań przewidzianych w dziale
XI Kodeksu pracy w odniesieniu do części
układu, wówczas znajduje to odzwierciedlenie w treści normy prawnej – np. na
podstawie art. 24110 § 1 k.p. dopuszczalne
jest zawarcie porozumienia o stosowaniu
układu w całości lub w części; w art. 24127
k.p. przewidziana jest możliwość zawarcia
porozumienia o zawieszeniu stosowania
układu w całości lub w części. Ze względu
na brak wyraźnego przepisu dopuszczającego możliwość wypowiedzenia ukłaIP 8/2019

Argumentem przemawiającym za niedopuszczalnością wypowiedzenia układu zbiorowego pracy w części jest również to, że wśród informacji podlegających
wpisowi do rejestru układów – wymienionych enumeratywnie w § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie
trybu postępowania w sprawie rejestracji
układów zbiorowych pracy, prowadzenia
rejestru układów i akt rejestrowych oraz
wzorów klauzul rejestracyjnych i kart rejestrowych (Dz.U. Nr 34, poz. 408) – wymienione zostały informacje dotyczące m.in.
wypowiedzenia czy rozwiązania układu.
W przepisie tym nie ma informacji dotyczącej wypowiedzenia układu zbiorowego pracy w części.
Wszystko to uzasadnia odmowę rozpatrzenia wniosku o wpisanie do rejestru
układów informacji dotyczącej wypowiedzenia układu zbiorowego pracy w części,
co jest praktyką stosowaną w Państwowej
Inspekcji Pracy w przypadku zakładowych
układów zbiorowych pracy. Odmienny pogląd w tej kwestii prezentuje Ministerstwo
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, odpowiedzialne za rejestrację ponadzakładowych układów zbiorowych pracy.
Z praktyki wynika, że dokonuje się wpisów do rejestru ponadzakładowych układów zbiorowych pracy informacji dotyczących wypowiedzenia takich układów
w części dotyczącej niektórych ich postanowień. Powstaje tym samym wątIP 8/2019

pliwość, jaki de facto charakter prawny
ma wpis do rejestru ponadzakładowych
układów zbiorowych pracy informacji
dotyczących wypowiedzenia układów
w części dotyczącej niektórych postanowień. Wpisanie takich informacji do rejestru prowadzonego przez ministerstwo
może bowiem, w przekonaniu stron zakładowych układów zbiorowych pracy,
stanowić potwierdzenie skuteczności dokonanego wypowiedzenia ponadzakładowego układu zbiorowego pracy we wskazanym zakresie.
Brak jednoznacznych przepisów rozstrzygających kwestię dopuszczalności
wypowiedzenia układu zbiorowego pracy w części stanowi niewątpliwie utrudnienie dla okręgowych inspektoratów pracy,
do których należy rejestracja zakładowych
układów zbiorowych pracy. Ocena zgodności z prawem przedłożonego do rejestracji zakładowego układu zbiorowego
pracy oznacza bowiem konieczność porównania jego postanowień z postanowieniami ponadzakładowego układu zbiorowego pracy, którym pracodawca jest
objęty, również pod kątem zasady wyrażonej w art. 24126 § 1 k.p. Wynika z niej, że
postanowienia układu zakładowego nie
mogą być mniej korzystne dla pracowników niż postanowienia obejmującego ich
układu ponadzakładowego.
Przy przyjęciu, że dopuszczalne jest
wypowiedzenie układu zbiorowego pracy w części, ocena postanowień zakładowego układu zbiorowego pracy z postanowieniami ponadzakładowego układu
zbiorowego pracy w kontekście art. 24126
§ 1 k.p. nie dotyczyłaby wypowiedzianych
postanowień układu ponadzakładowego.
Oznaczałoby to możliwość swobodnego
uregulowania tych spraw w zakładowym
układzie zbiorowym pracy, z ograniczeniami wynikającymi jedynie z powszechnie
obowiązujących przepisów prawa.
Przeciwny wniosek oznaczałby z kolei, że organ rejestrujący zakładowy układ
zbiorowy pracy powinien stosować w pełnym zakresie zasadę wyrażoną w art. 24126
§ 1 k.p., w tym w odniesieniu do wypowiedzianych postanowień ponadzakładowe-

go układu zbiorowego pracy. Ewentualny
spór w tej kwestii mógłby rozstrzygnąć
sąd w następstwie odwołania się stron
układu zakładowego od odmowy rejestracji układu (protokołu dodatkowego)
z tego powodu, że ich postanowienia
były mniej korzystne dla pracowników
od „wypowiedzianych” postanowień układu ponadzakładowego.
Brak jest jednak możliwości formalnoprawnych, aby wątpliwości te zostały
ostatecznie rozstrzygnięte przez Sąd Najwyższy w następstwie skargi kasacyjnej
wniesionej przez strony układu zakładowego od odmowy rejestracji takiego układu (protokołu dodatkowego) ze wskazanego powodu. W postanowieniu z dnia
5 kwietnia 2016 r. (sygn. akt I PK 102/15)
Sąd Najwyższy stwierdził bowiem, że skarga kasacyjna nie przysługuje od postanowienia sądu drugiej instancji w sprawie
o rejestrację układu zbiorowego pracy
(art. 5191 § 1 i 3 k.p.c. w związku z art. 24111
§ 5 k.p.). Pozostawienie tej kwestii orzecznictwu sądów rejonowych i okręgowych
może nie rozstrzygnąć w sposób jednoznaczny wątpliwości, nie sposób bowiem
wykluczyć rozbieżnych stanowisk sądów
w tych sprawach.
Ocena tej kwestii przez sądy pracy jest
możliwa również w postępowaniu prowadzonym w następstwie odwołania się
pracownika od wypowiedzenia warunków
umowy o pracę dokonanego z powodu
wypowiedzenia układu zbiorowego pracy
w części (np. wypowiedzenia postanowień
układu zakładowego regulujących zasady
przyznawania stawek wynagrodzenia za
pracę określonego rodzaju lub na określonym stanowisku, nagród jubileuszowych,
dodatków stażowych itp.).
Pomimo możliwości rozstrzygnięcia tej
kwestii w postępowaniu sądowym brak
jest ugruntowanego orzecznictwa wypowiadającego się w kwestii dopuszczalności wypowiedzenia układu zbiorowego
pracy w części.

Potrzeba ujednolicenia
W tej sytuacji, mając na uwadze pojawiające się rozbieżności interpretacyjne,
7

zasadne byłoby jednoznaczne uregulowanie w przepisach dotyczących zawierania
układów zbiorowych pracy dopuszczalności wypowiedzenia układu zbiorowego pracy w części.
Jednoznacznego uregulowania w przepisach prawa wymagałaby również kwestia
związana z utratą przez związek zawodowy
będący stroną zakładowego układu zbiorowego pracy statusu międzyzakładowej organizacji związkowej u danego pracodawcy, w sytuacji gdy status taki utrzymuje ta
organizacja u innych pracodawców. Inaczej
mówiąc, organizacja nie uległa rozwiązaniu,
posiada uprawnienia międzyzakładowej organizacji związkowej w rozumieniu ustawy
z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, wypełnia w terminie obowiązki
informacyjne wobec pracodawców w zakresie liczebności, ale po zawarciu zakładowego układu zbiorowego pracy, na skutek
różnych okoliczności, nie obejmuje już zakresem podmiotowym swojego działania
tego pracodawcy, tj. nie zrzesza pracowników zatrudnionych u tego pracodawcy.
W takiej sytuacji zastrzeżenia budzi dalszy
status tej organizacji związkowej jako strony zakładowego układu zbiorowego pracy, bowiem organizacja ta nie reprezentuje już pracowników zatrudnionych u tego
pracodawcy (nie reprezentuje już pracowników, dla których układ został zawarty).
Z art. 2419 § 2 k.p. wynika, że jeżeli układ
został zawarty przez więcej niż jedną orga8

nizację związkową, przez okres jego obowiązywania wszelkie czynności dotyczące
tego układu podejmują organizacje związkowe, które go zawarły, z zastrzeżeniem §
3 i 4 (przepisy regulujące kwestię wstąpienia organizacji związkowej w prawa i obowiązki strony zawartego układu).
Rozporządzenie Ministerstwa Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia
2001 r. w sprawie trybu postępowania
w sprawie rejestracji układów zbiorowych
pracy, prowadzenia rejestru układów i akt
rejestrowych oraz wzorów klauzul rejestracyjnych i kart rejestrowych wśród enumeratywnie wskazanych informacji podlegających wpisowi do rejestru układów
w § 9 ust. 1 pkt 5 wymienia informacje
dotyczące podziału, połączenia, rozwiązania się lub likwidacji organizacji albo
innych podmiotów, które układ zawarły.
W przepisach tego rozporządzenia nie ma
informacji dotyczącej utraty przez związek zawodowy będący stroną zakładowego układu zbiorowego pracy statusu
międzyzakładowej organizacji związkowej u tego pracodawcy, w sytuacji gdy
status taki utrzymuje ta organizacja u innych pracodawców. Z uwagi na to również
ta kwestia wymagałaby jednoznacznego
uregulowania w przepisach dotyczących
układów zbiorowych pracy.
Wątpliwości w przepisach regulujących
zawieranie układów zbiorowych pracy budzą również kwestie związane z zawiesze-

niem układu zbiorowego pracy. Art. 24127
k.p. przewiduje, ze względu na sytuację finansową pracodawcy, możliwość zawarcia
przez strony układu zakładowego porozumienia o zawieszeniu u danego pracodawcy w całości lub w części tego układu oraz
układu ponadzakładowego bądź jednego z nich, na okres nie dłuższy niż 3 lata.
Przepis ten budzi wątpliwości interpretacyjne. Na jego podstawie można wywieść, że w całym okresie obowiązywania
układu zbiorowego pracy dopuszczalne
jest zawieszenie jego postanowień maksymalnie na 3 lata, przy czym w ramach
tego okresu mieści się zawieszenie układu zbiorowego pracy tak w całości, jak i w
części. Można również przyjąć, że dopuszczalne jest zawieszenie układu w całości na
maksymalny okres 3 lat oraz niezależnie
od tego zawieszenie układu w części na
ten okres. Można też przyjąć dopuszczalność zawieszania na 3 lata poszczególnych
postanowień układu albo przyjąć, że w ramach tego 3-letniego okresu istnieje możliwość zawieszania różnych postanowień
układu zbiorowego pracy w przypadku zawieszenia układu w części. Można wreszcie
przyjąć, że co prawda układ zbiorowy pracy lub jego część można zawiesić tylko na
czas określony, maksymalnie 3 lata, ale po
upływie tego okresu dozwolone jest zawieranie kolejnych porozumień w tej kwestii
na okres nieprzekraczający 3 lat, jeżeli nadal wymaga tego sytuacja finansowa pracodawcy i może to dotyczyć zawieszenia
układu tak w całości, jak i w części. Przepisy dotyczące układów zbiorowych pracy
nie rozstrzygają tych wątpliwości, nie rozstrzyga ich też judykatura.
Przytoczone przykłady pokazują, że
pomimo wieloletniego obowiązywania
przepisów dotyczących zawierania i funkcjonowania układów zbiorowych pracy
nadal występują w praktyce kwestie budzące wątpliwości. Wymagałyby one jednoznacznego uregulowania w przepisach
dotyczących zawierania układów zbiorowych pracy.
specjalista Agnieszka Kuca
OIP Rzeszów
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Prawo

Tomasz Musialik

Potrącenia
z wynagrodzeń
z umów cywilnoprawnych
Od 1 stycznia 2019 r. wynagrodzenie osoby wykonującej pracę tylko i wyłącznie
na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności umowy zlecenia) podlega
ochronie przed potrąceniami tak jak wynagrodzenie za pracę wykonywaną w oparciu
o umowę o pracę, przy założeniu jednakże, iż spełnione są dodatkowe warunki.

W

maju 2017 roku Sejm rozpoczął
prace nad rządowym projektem ustawy o komornikach sądowych,
który miał dotyczyć zastąpienia obowiązującej wówczas ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1309 ze zm.)
w zakresie ustroju i zasad pełnienia służby
na stanowisku komornika sądowego. Proces legislacyjny zakończył się w kwietniu
2018 r. podpisaniem przez prezydenta RP
ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U. Nr 771 ze zm.).
Ustawą tą wprowadzono szereg zmian
w obowiązujących aktach prawnych,
m.in. w Kodeksie postępowania cywilnego. W szczególności na uwagę zasługuje
nowelizacja art. 833 k.p.c. odnoszącego
się do egzekucji z wynagrodzenia za pracę sensu largo.

Ochrona przed
potrąceniami
Ochrona przed potrąceniami co do zasady
przysługuje pracownikom wykonującym
pracę w oparciu o umowę o pracę. Kwestię
ochrony wynagrodzenia za pracę regulują
art. 87 i art. 871 Kodeksu pracy, który zasadniczo nie ma zastosowania do osób, którym powierza się wykonywanie pracy na
podstawie umów cywilnoprawnych. W ramach tych przepisów uregulowane zostały instrumenty ochrony wynagrodzenia za
pracę w postaci górnej granicy potrąceń
i kwoty wolnej od potrąceń.
W tym kontekście na uwagę zasługuje nowo dodany do art. 833 k.p.c.

§ 21, zgodnie z którym przepisy Kodeksu
pracy regulujące dopuszczalność i granice dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę wykonywaną na podstawie
umowy o pracę (a zatem art. 87 i art. 871
k.p.) stosuje się odpowiednio do wszystkich świadczeń powtarzających się, których celem jest zapewnienie utrzymania
albo stanowiących jedyne źródło dochodu

dłużnika będącego osobą fizyczną. W ten
sposób wynagrodzenie za pracę wykonywaną na podstawie umów cywilnoprawnych, tj. w szczególności umów zlecenia,
zostało pod pewnymi warunkami objęte
ochroną przed egzekucją w analogiczny
sposób jak wynagrodzenie za pracę wykonywaną na podstawie umowy o pracę.
Tak zwani pracownicy cywilnoprawni od
1 stycznia 2019 r. korzystają więc z ochrony wynagrodzenia przed nadmiernymi potrąceniami na zasadach określonych w Kodeksie pracy, jednak zakres tej ochrony nie
jest identyczny, bowiem do zastosowania tej ochrony w praktyce konieczne jest
spełnienie kilku dodatkowych przesłanek.
W myśl art. 87 k.p. z wynagrodzenia
za pracę tzw. netto, a więc po odliczeniu
danin publicznoprawnych – tj. składek
na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na
podatek dochodowy od osób fizycznych
oraz wpłat do pracowniczego planu kapitałowego (w rozumieniu ustawy z dnia
4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych; Dz.U. poz. 2215), jeżeli
pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania – możliwe jest dokonywanie potrą10

ceń, bez uzyskania zgody pracownika, tylko i wyłącznie następujących należności:
1. sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,
2. sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
3. zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi,
4. kar pieniężnych przewidzianych w art.
108 § 2 k.p.
Potrąceń dokonuje się tylko w podanej kolejności i tylko w następujących
granicach: w razie egzekucji świadczeń
alimentacyjnych – do wysokości trzech
piątych wynagrodzenia (60% wynagrodzenia); w razie egzekucji innych należności lub potrącania zaliczek pieniężnych
– do wysokości połowy wynagrodzenia
(50% wynagrodzenia).
Potrącenia należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz potrącenia zaliczek pieniężnych nie mogą w sumie przekraczać połowy wynagrodzenia (50%
wynagrodzenia). Potrącenia świadczeń
alimentacyjnych, potrącenia należności in-

nych niż świadczenia alimentacyjne oraz
potrącenia zaliczek pieniężnych nie mogą
w sumie przekraczać trzech piątych wynagrodzenia (60% wynagrodzenia). Kary
pieniężne potrąca się w granicach określonych w art. 108 § 5 k.p., a więc niezależnie od ograniczeń wynikających z powyższych punktów.
Z kolei art. 871 k.p. reguluje granice kwotowe dokonywania potrąceń. Kwota wolna od potrąceń to określona część danego
świadczenia, której komornik prowadzący egzekucję nie może zająć. W myśl tego
przepisu wolna od potrąceń jest zawsze
kwota wynagrodzenia za pracę ustalana
w odniesieniu do minimalnego wynagrodzenia za pracę, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na
ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz
wpłat dokonywanych do pracowniczego
planu kapitałowego, jeżeli pracownik nie
zrezygnował z ich dokonywania. Zasady
ustalania minimalnego wynagrodzenia za
pracę reguluje ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2177),
zaś aktualnie obowiązująca wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę została ustalona przepisami rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 11 września 2018 r.
w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej (Dz.U. poz.
1794). Od 1 stycznia 2019 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2250 zł brutto, zaś minimalna stawka godzinowa wynosi 14,70 zł brutto.
Kwota wolna od potrąceń określona
w art. 871 § 1 k.p. w odniesieniu do minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosi:
– 100% minimalnego wynagrodzenia
– przy potrącaniu sum egzekwowanych
na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia
alimentacyjne;
– 75% minimalnego wynagrodzenia
– przy potrącaniu zaliczek pieniężnych
udzielonych pracownikowi;
– 90% minimalnego wynagrodzenia
IP 8/2019

– przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108 § 2.
W 2019 r. przy zastosowaniu podstawowych kosztów i kwoty zmniejszającej podatek, po odliczeniach składkowo-podatkowych, kwota wolna wynosi: 1.633,78 zł
netto (100% minimalnego wynagrodzenia), 1.225,34 zł netto (75% minimalnego
wynagrodzenia) i 1.470,40 zł netto (90%
minimalnego wynagrodzenia).
Co warte podkreślenia, kwota wolna
nie została określona dla egzekucji zobowiązań alimentacyjnych.
Jak wskazano w uzasadnieniu projektu
przedmiotowej nowelizacji1 „nie ma wątpliwości, że osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych, choć stanowią niemały odsetek zatrudnionych,
z punktu widzenia uprawnień pracowniczych i tak są w znacznie gorszej sytuacji
niż osoby zatrudnione na umowę o pracę. Tym samym w zakresie zapewnienia
im minimum egzystencji i ochrony przed
egzekucją należało w sposób jednoznaczny zrównać je z osobami mającymi status
pracowników w rozumieniu Kodeksu pracy”. Innymi słowy, jak podkreśla się w doktrynie, nowa treść art. 833 k.p.c. wskazuje
na objęcie ochroną również takich świadczeń o charakterze periodycznym, których
celem jest zapewnienie utrzymania i mających z założenia zapewnić dłużnikowi
pewne minimum egzystencji2.
Od 1 stycznia 2019 r. wynagrodzenie
osoby wykonującej pracę tylko i wyłącznie na podstawie umowy cywilnoprawnej
(w szczególności umowy zlecenia) podlega więc ochronie przed potrąceniami tak
jak wynagrodzenie za pracę wykonywaną w oparciu o umowę o pracę, przy założeniu, że spełnione są dodatkowe warunki, tzn. owo wynagrodzenie ma charakter
powtarzalny oraz służy zapewnieniu utrzymania zleceniobiorcy lub stanowi jego jedyne źródło dochodu.

Powtarzalny charakter
Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa
Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2018
r. w sprawie potrąceń z przychodów zleceniobiorców po zmianach od 2019 roku3
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świadczeniami powtarzającymi się (periodycznymi) są świadczenia wypłacane dłużnikowi okresowo w powtarzających się odstępach czasu. Świadczeń powtarzających
się nie należy jednak utożsamiać z wynagrodzeniem wypłacanym pracownikom,
którzy wykonują pracę w oparciu o umowę
o pracę, a więc ze świadczeniem wypłacanym co najmniej raz w miesiącu, w stałym
i ustalonym z góry terminie, z dołu, niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości, nie później niż w ciągu pierwszych
10 dni następnego miesiąca kalendarzowego (art. 85 § 1 i § 2 k.p.). Periodyczność,
o której mowa w art. 833 § 21 k.p.c., oznacza pewne odstępy czasu wskazujące na
stałą współpracę stron, ale nie muszą to
być odstępy regularne i równe. Prowadzi to do wniosku, że ochrona przed egzekucją cywilną nie obejmuje jednorazowych, krótkich zleceń. Chodzi tu raczej
o stałą współpracę nawiązaną przez strony w oparciu o kontrakt zawarty na czas
nieoznaczony lub na podstawie umów powtarzalnych w uzgodnionych cyklach czasowych, gdzie wypłacane świadczenie ma
charakter quasi-pracowniczy.
Wydaje się zatem, że komentowana nowelizacja obejmuje jedynie wynagrodzenie otrzymywane w ramach tzw. umów
starannego działania (np. umowy zlecenia, agencyjnej, o świadczenie usług) z pominięciem osób wykonujących pracę na
podstawie umowy o dzieło czy innych
tzw. umów rezultatu (np. umowy o roboty budowlane), choć intencja prawodawcy wydaje się odmienna. Wynika to jednak z charakteru tych umów, wykonujący
dzieło wynagradzany jest za rezultat swojej pracy, a nie w formie powtarzających się
świadczeń. Wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło ze swej istoty nie ma charakteru periodycznego i należne jest po wykonaniu dzieła w całości lub w umówionej
jego części.
Zdania praktyków prawa pozostają jednak podzielone, w zależności od tego, czy
komentujący skłaniają się do wykładni celowościowej czy też językowej. Z jednej
strony zwraca się bowiem uwagę na intencję prawodawcy, który w uzasadnieniu
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projektu komentowanej nowelizacji wyraźnie wskazuje na ochronę tzw. pracowników cywilnoprawnych, bez rozróżnienia
podstaw wykonywania przez nich pracy
w postaci umowy o dzieło bądź umowy
zlecenia. Przeciwnicy tej teorii podkreślają
jednak wymóg periodyczności świadczenia, który nie zostaje spełniony w przypadku umów o dzieło. Treść przepisu prawnego jest bowiem jednoznaczna. Może
to budzić wątpliwości co do stosowania
komentowanego przepisu w praktyce4.

Zapewnienie utrzymania
Ani Kodeks postępowania cywilnego, ani
Kodeks pracy nie definiują, co oznacza „zapewnienie utrzymania”. W ślad za przywołanym stanowiskiem Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2018 r. pojęcie
to należy jednak rozumieć analogicznie
jak na gruncie dotychczas obowiązujących przepisów (w szczególności chodzi
o art. 833 § 2 k.p.c. w brzmieniu do dnia
31 grudnia 2018 r.), z tym zastrzeżeniem, że
„w sposób wyraźny regulacja ta obejmuje
również zleceniobiorców, a pojęciu temu
należy nadawać szerokie znaczenie”. Według Ministerstwa Sprawiedliwości zaliczenie danego świadczenia do grupy świadczeń, które swoim zakresem obejmuje art.
833 § 21 k.p.c., zależy wyłącznie od ustalenia, czy świadczenie to ma charakter cykliczny (powtarzający się) oraz czy spełnia
wskazany cel, a więc zapewnia dłużnikowi utrzymanie. Jak podkreślają komentatorzy, „według tak zdefiniowanego świadczenia zapewniającego utrzymanie należy
przyjąć, że każda podpisana przez zleceniobiorcę umowa ma na celu zapewnienie mu utrzymania”5.
Warto zasygnalizować, iż w praktyce
wskazuje się, że zastosowane w przepisach
kryterium w postaci zapewnienia utrzymania jest nieostre. Wydaje się, że cel ten zostanie spełniony, gdy dłużnikowi po zajęciu pozostanie kwota wolna w rozumieniu
przepisów Kodeksu pracy, a dłużnik mógłby w drodze powództwa przeciwegzekucyjnego wykazywać, że w jego szczególnej
sytuacji życiowej do utrzymania konieczna jest kwota wyższa.
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Jedyne źródło dochodu
Ustalenie przez organ prowadzący egzekucję wystąpienia tej przesłanki jest, jak się
wydaje, najmniej kłopotliwe, ale w obliczu
przywołanego już stanowiska Ministerstwa
Sprawiedliwości i opinii komentatorów wydaje się też bezcelowe. Jak wskazano wyżej, w opinii Ministerstwa Sprawiedliwości
z dnia 19 grudnia 2018 r., każda odpłatna umowa o charakterze cyklicznym zawsze podlega ograniczonej egzekucji, bez
względu na to, czy jest jedynym źródłem
dochodu dłużnika, bowiem zawsze służy
zapewnieniu mu utrzymania. W opinii tej
podkreślono, że zaliczenie danego świadczenia do wymienionej grupy świadczeń
(o których mowa w art. 833 § 21 k.p.c.) zależy wyłącznie od ustalenia, czy świadczenie
to ma charakter powtarzający się oraz czy
służy zapewnieniu utrzymania dłużnikowi.

Kwota wolna
Wątpliwości wzbudza kwestia ustalenia
kwoty wolnej od potrąceń ze świadczenia powtarzającego się, zapewniającego
dłużnikowi utrzymanie. Chodzi o przyjęcie za podstawę wyznaczenia tej kwoty
albo kwoty minimalnego wynagrodzenia
za pracę obowiązującego pracowników,
albo minimalnej stawki godzinowej pomnożonej przez liczbę godzin wykonywania zlecenia w danym miesiącu.
W ślad za stanowiskiem Ministerstwa
Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2018 r.
należałoby przyjąć podstawę wyznaczenia kwoty wolnej w odniesieniu do minimalnego wynagrodzenia za pracę, zgodnie z art. 871 § 2 k.p. Od 1 stycznia 2019 r. do
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wynagrodzenia z umowy zlecenia posiadającego charakter świadczenia powtarzającego się, które służy zapewnieniu utrzymania lub stanowi jedyne źródło dochodu,
stosuje się bowiem w całości przepisy dotyczące tzw. pracowniczej kwoty wolnej,
wynikającej z regulacji k.p. – art. 833 § 21
k.p.c. odwołuje się wprost do regulacji art.
87 i art. 871 k.p. Z kolei w sytuacji, gdy zleceniobiorca przepracował w danym miesiącu
mniejszą liczbę godzin aniżeli pracownik
wykonujący pracę na pełen etat, w drodze
analogii należy tej osobie kwotę wolną od
potrąceń proporcjonalnie obniżyć, jak ma
to miejsce przy zatrudnieniu niepełnoetatowym. Takiego rachunku dokonuje się
w oparciu o oświadczenie o liczbie przepracowanych godzin w danym miesiącu,
które każdy zleceniobiorca powinien składać na potrzeby weryfikacji otrzymywania
przez niego minimalnej stawki godzinowej.
Przykład: w styczniu 2019 r. wymiar czasu pracy dla pełnego etatu wynosił 176
godzin, zaś zleceniobiorca otrzymujący
świadczenie periodycznie świadczył pracę w wymiarze 120 godzin. Oznacza to,
że przepracował on 0,68 etatu (120 h/176
h). Płaca minimalna w styczniu 2019 r. wynosiła 2250 zł brutto dla pracownika pełnoetatowego, zaś dla zleceniobiorcy z niniejszego przykładu 1530 zł (2250 zł x 0,68
etatu). Od tej kwoty brutto należy jeszcze
odliczyć daniny publicznoprawne (tj. składki na ubezpieczenia społeczne, zaliczka na
podatek dochodowy od osób fizycznych
oraz wpłaty dokonywane do pracowniczego planu kapitałowego). W efekcie wyzna-
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czona zostanie kwota wolna dla pracownika niepełnoetatowego i zleceniobiorcy.
Warto podkreślić, że w przypadku zleceniobiorcy w każdym miesiącu może obowiązywać inna kwota wolna, bo różną liczbę
godzin będzie on poświęcał na wykonywanie zlecenia.
Ze stanowiskiem Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2018 r. koresponduje też odpowiedź tego Ministerstwa z dnia 27 sierpnia 2018 r. na zapytanie
wydawnictwa Gazeta Podatkowa6, zgodnie z którą w sytuacji, gdy zleceniobiorca
w danym miesiącu przepracował 100 godzin, w drodze analogii należałoby przyjąć,
iż kwoty wolne ulegają obniżeniu jak przy
zatrudnieniu na część etatu – zgodnie z art.
871 § 2 k.p. Interpretacja przedstawionego
przykładu wymaga odniesienia do konkretnego miesiąca. Ministerstwo Sprawiedliwości w stanowisku z dnia 19 grudnia 2018 r.
zastrzegło jednak, że „ukształtowanie się
w powyższym zakresie praktyki orzeczniczej na tle znowelizowanych przepisów
może nastąpić jedynie w związku z rozpoznawaniem skarg na czynność komornika sądowego”, a więc w drodze praktyki
stosowania nowych rozwiązań prawnych.
Odmienne wobec Ministerstwa Sprawiedliwości stanowisko zdaje się prezentować jednak Ministerstwo Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej. W dniu 27 września
2016 r. w odpowiedzi na interpelację poselską nr 5695 powiązało ono kwotę wolną
z minimalną stawką godzinową. Zdaniem
ministerstwa wynagrodzenie obliczone

w oparciu o minimalną stawkę godzinową, gwarantowane przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi w przypadkach określonych w ustawie, powinno
korzystać z analogicznej ochrony w zakresie egzekucji jak wynagrodzenie za pracę,
jeżeli w konkretnym przypadku będzie ono
świadczeniem powtarzającym się, którego celem jest zapewnienie utrzymania7.
Podsumowując, gdy zleceniobiorca będzie posiadał tylko jedno źródło dochodu
w postaci umowy cywilnoprawnej (przede
wszystkim umowy zlecenia), winny zostać
podjęte następujące kroki:
1. w pierwszej kolejności należy ustalić, czy otrzymywane przez dłużnika świadczenie w ogóle podlega ochronie przed
potrąceniami na podstawie art. 833 § 21
k.p.c.; zleceniodawca/pracodawca dokonujący potrąceń informacje te czerpie przede
wszystkim z zawiadomienia organu prowadzącego egzekucję;
2. jeśli dane świadczenie podlega
ochronie na podstawie art. 833 § 21 k.p.c.,
w następnym kroku należy obliczyć kwotę netto wynagrodzenia;
3. ustalić kwotę wolną od potrąceń;
4. obliczyć granicę potrącenia (dopuszczalną kwotę potrącenia);
5. należy obliczyć kwotę możliwą
do potrącenia;
6. dokonać potrącenia.
Nie ma prawnych przeszkód do jednoczesnego zatrudniania pracownika na
podstawie umowy o pracę i umowy zlecenia zarówno u tego samego pracodawcy, jak i różnych pracodawców. Ustalenie
wysokości kwoty wolnej od potrąceń, zgodnie ze stanowiskiem
Ministerstwa Sprawiedliwości
z dnia 19 grudnia 2018 r., winno nastąpić z uwzględnieniem
całości uzyskiwanego dochodu
zsumowanego z obu źródeł. Wydaje się więc, że w przypadku
zbiegu umowy cywilnoprawnej z umową o pracę komornik
prowadzący egzekucję powinien zsumować dochód z tych
umów i na tej podstawie ustalić kwotę wolną od potrąceń.
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Kwestię tę jednak, wobec braku jej wyraźnego uregulowania w treści przepisów, powinna wyjaśnić dopiero judykatura. Analogicznie powinno to wyglądać
w przypadku posiadania przez dłużnika
kilku umów zlecenia; czy to u jednego, czy
u różnych pracodawców.

Egzekucja administracyjna
Opisane zasady odnoszą się do tzw. egzekucji cywilnej. Zasady prowadzenia egzekucji administracyjnej (a zatem przymusowego egzekwowania danin publicznych)
z wynagrodzenia uregulowane są w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j.
Dz.U. z 2018, poz. 1314 ze zm.). Na gruncie
tej ustawy pojęcie wynagrodzenia należy
rozumieć szeroko, a obejmuje ono zarówno
wynagrodzenie sensu stricto, jak i niewyłączone spod egzekucji inne świadczenia
pieniężne związane z pracą lub funkcją wykonywaną przez zobowiązanego na podstawie stosunku pracy oraz innej podstawie,
jeżeli z tego tytułu zobowiązany otrzymuje okresowe świadczenia pieniężne. Zgodnie z art. 9 § 1 tej ustawy, wynagrodzenie
ze stosunku pracy podlega egzekucji w zakresie określonym w przepisach Kodeksu
pracy, zaś przepis § 1 stosuje się odpowiednio m.in. do wszystkich świadczeń powtarzających się, których celem jest zapewnienie utrzymania (art. 9 § 2 ustawy).
Zmiany wprowadzone do polskiego porządku prawnego w efekcie wejścia w życie ustawy o komornikach sądowych nie
objęły swym zakresem ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Mimo to, mając na względzie treść stano-

wiska Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia
19 grudnia 2018 r. w sprawie szerokiego rozumienia pojęcia „zapewnienia utrzymania”, słuszne wydaje się przyjęcie, że w ramach egzekucji administracyjnej ochrona
świadczeń z umów cywilnoprawnych, mających cykliczny charakter i służących zapewnieniu utrzymania dłużnikom, również
przysługuje. Wskazane zasady odnoszą się
więc analogicznie do sytuacji zajęcia wynagrodzenia zarówno przez komornika sądowego w ramach prowadzonej przez niego
egzekucji cywilnej, jak i zajęcia tego wynagrodzenia przez administracyjny organ egzekucyjny (np. ZUS czy urząd skarbowy).

Podsumowanie
Do końca 2018 r. komornik prowadzący
egzekucję mógł zająć całe wynagrodzenie pracownikom cywilnoprawnym (pracującym w oparciu o umowę cywilnoprawną), natomiast w przypadku pracowników
tzw. etatowych (wykonujących pracę na
podstawie umowy o pracę) obowiązywały przepisy Kodeksu pracy. Wobec rosnącej liczby elastycznych form zatrudnienia
dysonans ten stawał się coraz bardziej kłopotliwy i problematyczny. Wprowadzenie
do porządku prawnego regulacji art. 833
§ 21 k.p.c. jest odpowiedzią na postulaty
kierowane przez doktrynę, orzecznictwo
czy samych komorników sądowych. Przepis ten ma na celu zapewnienie minimum
socjalnego dłużnikom, którzy otrzymują
świadczenia powtarzające się, stanowiące dla nich swoistą formę wynagrodzenia za pracę.
W praktyce komornicy sądowi nadal
będą dokonywać zajęć należności z umów

cywilnoprawnych w całości, a uwolnią jego
część dopiero, gdy dłużnik zareaguje i wykaże, że część zajętych środków jest mu
niezbędna do życia – dłużnik będzie mógł
więc podważyć zajęcie całej kwoty przysługującego mu świadczenia. Jednak do
zwolnienia zajęcia, zgodnie z treścią art.
833 § 21 k.p.c., niezbędne będzie spełnienie dodatkowych przesłanek i wymogów,
o czym była mowa. W przypadku osób uzyskujących świadczenia nieodpowiadające
warunkom, dla których ustanowiono wskazaną ochronę przed potrąceniami, świadczenia te w dalszym ciągu będą podlegać
zajęciu w całości lub do wysokości zadłużenia. W tych przypadkach nie będą miały zastosowania ani granice potrącenia, ani
kwoty wolne od potrąceń.
Warto wspomnieć również, że do końca 2018 r. wszystkie świadczenia natury
periodycznej, których celem było zapewnienie utrzymania, w oparciu o obowiązującą wówczas treść art. 833 § 2 k.p.c. również podlegały częściowej ochronie przed
potrąceniami, ale przyjmowano wówczas,
że ochrona ta odnosi się wyłącznie do limitu możliwych potrąceń. Uzasadnieniem
takiego stanowiska był fakt braku prawnej
możliwości odniesienia przepisów regulujących kwotę wolną w oparciu o wysokość
minimalnego wynagrodzenia za pracę do
tzw. pracowników cywilnoprawnych. Kwestia ta została wyraźnie uregulowana poprzez wprowadzenie do porządku prawnego art. 833 § 21 k.p.c., który uzupełnił tę
lukę w przepisach.
młodszy inspektor pracy
Tomasz Musialik
OIP Katowice

Przypisy:
1. www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=03A739CE5D38A9E1C1258130003F4658 (dostęp: 5.05.2019).
2. Tak np. M. Skibińska, Dokonywanie potrąceń z umów zleceń od 1 stycznia 2019 r., LEX 2019.
3. www.rp.pl/Wyjasnienia-urzedow/301039999-Odpowiedz-Ministerstwa-Sprawiedliwosci-z-19-grudnia-2018-r-w-sprawie-potracen-z-przychodow-zleceniobiorcow-po-zmianach-od-2019-r.html (dostęp: 5.05.2019).
4. Szerzej na ten temat: www.infor.pl/prawo/zarobki/zarobki-i-prawo/2899929,3,Potracenia-z-wynagrodzen-umowy-cywilnoprawne-2019.html (dostęp: 5.05.2019).
5. Tak np. M. Skalska, Zmiany w potrąceniach z umów zleceń i diet z tytułu podróży służbowej, LEX 2018.
6. www.pit.pl/aktualnosci/zmiana-zasad-ochrony-przed-potraceniami-dla-zleceniobiorcy-943844 (dostęp: 10.05.2019).
7. www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=6BE4CA06 (dostęp: 10.05.2019).
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Zbigniew Studziński,
Okręgowy Inspektor Pracy
w Bydgoszczy,
w rozmowie
z „Inspektorem Pracy”.

Siła
zespołu
Jaka jest specyfika kierowanego przez
pana okręgu. Z jakimi problemami boryka się okręg?
Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy swoim zasięgiem działania obejmuje województwo kujawsko-pomorskie,
a to szósty region w kraju pod względem
liczby mieszkańców i działających na jego
terenie firm. Trzeba zaznaczyć, że kujawsko-pomorskie zostało utworzone z trzech
dawnych województw: bydgoskiego, toruńskiego i włocławskiego, znacznie różniących się potencjałem przemysłowym.
Okręgowy Inspektorat Pracy administracyjnie dokonał podziału terenów kontrolnych według dawnych województw.
Gdy obejmowałem kierownictwo okręgu, mającego swoją siedzibę w Bydgoszczy, składał się on jeszcze z dwóch oddziałów: w Toruniu i we Włocławku. Okręg
Bydgoszcz swoim działaniem obejmował
42 823 podmioty zgłoszone do bazy GUS,
w tym 18 889 pracodawców; oddział w ToIP 8/2019

runiu 29 795 podmiotów, w tym 12 890
pracodawców, a teren Włocławka 13 684
podmioty, w tym 6390 pracodawców.
Schemat podziału wskazywał na duże
dysproporcje między oddziałami. Główną przyczyną tego stanu rzeczy był Grudziądz, miasto o populacji sięgającej ok.
100 tys. mieszkańców, zlokalizowane na
terenie działania oddziału w Toruniu. Duża
odległość pomiędzy Toruniem a Grudziądzem oraz zbyt mała liczba inspektorów
pracy zatrudnionych w toruńskim oddziale spowodowały, że ponad 70% zakładów
znajdujących się na terenie Grudziądza
i jego okolic nie było jeszcze kontrolowanych. Optymalnym wyjściem w tej sytuacji było utworzenie nowego oddziału w Grudziądzu. Z inicjatywy Poseł Ewy
Kozaneckiej, która uzyskała dla tego projektu akceptację Głównego Inspektora
Pracy Wiesława Łyszczka i wsparcie Prezydenta Grudziądza Macieja Glamowskiego, udało się tego dokonać w lipcu

br. Dokładnie pierwszego lipca Główny
Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek podpisał porozumienie z Prezydentem Grudziądza Maciejem Glamowskim w sprawie
utworzenia nowego oddziału Państwowej
Inspekcji Pracy w Grudziądzu. Powstanie
grudziądzkiego oddziału usprawni pracę
inspektorów i podwyższy ich efektywność
na obszarze Grudziądza i okolic, a ponadto w znacznej mierze ułatwi mieszkańcom miasta kontakt z pracownikami
inspekcji. W mojej opinii, ma to niemałe
znaczenie. Grudziądz bowiem w latach
dziewięćdziesiątych był objęty strukturalnym bezrobociem. Wraz z likwidacją
kolejnych zakładów pracy w czwartym
mieście regionu potęgowała się frustracja, a mieszkańcy tracili zaufanie do struktur państwa i samorządu. Dynamiczna odbudowa potencjału gospodarczego tego
miasta wciąż trwa, tym bardziej, jak sądzę, należało właśnie tam utworzyć oddział, by być bliżej mieszkańców, w tym
15

Programy prewencyjne są
doskonałym narzędziem
do realizacji zamierzonego
celu, jednak pozyskanie
podmiotów chętnych
do działań to trudność,
z którą mierzy się każdy
okręg. Istotne jest,
aby zmienić wizerunek
Państwowej Inspekcji
Pracy, szczególnie
w sektorze małych
i średnich przedsiębiorstw,
oraz dotrzeć do jak
największej liczby
potencjalnych uczestników
programów prewencyjnych.

pracowników, pracodawców i partnerów
społecznych. Obecnie siedziba oddziału jest w fazie organizacji. Po osiągnięciu pełnego składu osobowego oddział
grudziądzki swoim działaniem obejmować będzie 14 054 podmiotów, w tym
8507 pracodawców. Zmieni się wobec
tego także dotychczasowa struktura podziału kompetencji poszczególnych oddziałów. I tak, okręg Bydgoszcz będzie odpowiedzialny za 41 523 podmioty, w tym
18 225 pracodawców; oddział w Toruniu
obejmie 17 041 podmiotów, w tym 7047
pracodawców; oddział we Włocławku pozostanie bez zmian i obejmie 13 684 podmioty, w tym 6390 pracodawców.
Jakie rozwiązania zostały lub zostaną wprowadzone w celu zwiększenia
skuteczności inspektorów i poprawy
efektywności ich działań w kierowanym przez pana okręgu?
Wzrastająca z roku na rok liczba zadań
stawianych przed inspekcją pracy wymusza stosowanie nowych praktyk w celu zapewnienia sprawnego działania okręgu.
Podstawową sprawą jest stały monitoring
realizacji zadań wykonywanych przez inspektorów pracy. Szybkie reagowanie na
wyzwania dynamicznie zmieniającego się
rynku pracy skutkuje przerzuceniem sił na
obszary tematów zagrożonych. Intensyfikacji efektów pracy służy między innymi
wprowadzenie systemu motywacyjnego
dla najbardziej aktywnych inspektorów.
Zaowocowało to na przykład licznymi kontrolami w placówkach handlowych w niehandlowe niedziele i święta oraz złagodziło
problem badania wypadków zaistniałych
w weekendy i święta przez inspektorów
pracy wyspecjalizowanych w badaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.
Jakie cele chce pan osiągnąć i zrealizować jako szef OIP?
Głównym celem, z realizacji którego
rozliczany jest każdy Okręgowy Inspektor Pracy, jest wykonanie zadań wynikających z corocznego harmonogramu PIP.
Należy jednak pamiętać, że aby realizować jakiekolwiek zadania, trzeba dyspo-
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nować zespołem ludzi posiadających nie
tylko odpowiednie kwalifikacje, lecz także zdeterminowanych i oddanych swojej
pracy. Dlatego też dążę do tego, przy wydatnym wsparciu działających na terenie
okręgu związków zawodowych, tj. Związku Zawodowego Pracowników Państwowej Inspekcji Pracy oraz Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność”, aby
efektywnie reagować na wszelkie sygnały płynące od pracowników i partnerów
społecznych. Patrząc na wyniki osiągane
przez okręg w tym roku, nie tylko kontrolne, można zaryzykować stwierdzenie, że
prowadzona polityka kadrowa i motywacyjna sukcesywnie przynosi odpowiednie rezultaty.
W jaki sposób realizowane są działania promocyjno-prewencyjne PIP
na terenie okręgu?
Inspekcja pracy kładzie duży nacisk na
prewencję, aby zapobiegać zagrożeniom
wypadkowym i uświadamiać w zakresie
prawa pracy. Programy prewencyjne są
doskonałym narzędziem do realizacji zamierzonego celu, jednak pozyskanie podmiotów chętnych do działań to trudność,
z którą mierzy się każdy okręg. Istotne
jest, aby zmienić wizerunek Państwowej
Inspekcji Pracy, szczególnie w sektorze
małych i średnich przedsiębiorstw, oraz
dotrzeć do jak największej liczby potencjalnych uczestników programów prewencyjnych. Dlatego, zajmując się prewencją, nie można zapomnieć o jej promocji.
W związku z tym organizujemy wydarzenia lokalne promujące działalność PIP. Zabiegamy o patronaty honorowe i współpracujemy z mediami (TVP SA Oddział
w Bydgoszczy oraz Polskim Radiem Pomorza i Kujaw SA). Upowszechniamy wiedzę wśród pracodawców między innymi
na temat pierwszej kontroli oraz aktywnie wdrażamy dobre praktyki w dziedzinie bhp, czego przykładem jest podpisana niedawno już VII deklaracja lokalnego
Porozumienia dla Bezpieczeństwa Pracy
w Budownictwie, dotycząca bezpieczeństwa przy obsłudze żurawi wieżowych
i szybkomontujących.
IP 8/2019

Regionalny Konkurs
Drwali, Konkurs Drwali
w Okrzesywaniu o Puchar
Prezydenta Miasta
Piły, koncert Orkiestry
Reprezentacyjnej Lasów
Państwowych, koncerty
muzyki myśliwskiej,
konkursy przyrodnicze
i leśne namioty tematyczne
to atrakcje przygotowane
przez nadleśnictwa
Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych w Pile.
15 czerwca br. odbył się
tam festyn z okazji 95-lecia
Lasów Państwowych
oraz Święta Lasu.

Święto drwali
w Pile

O

kręgowy Inspektorat Pracy
w Poznaniu, oddział w Pile,
zorganizował stoisko, gdzie inspektorzy pracy udzielali porad technicznych
i prawnych. Promowano również program
prewencyjny dla zakładów usług leśnych
„Zdobądź Dyplom PIP” oraz rozdawano
różnorodne publikacje i broszury dotyczące prawa pracy oraz technicznego bezpieczeństwa pracy na różnych stanowiskach.
Poza konkursami w Parku na Wyspie
można było podziwiać pokaz drwali, którzy uczestniczą w światowych zawodach
STIHL TIMBERSPORTS. Zawodnicy zaprezentowali kilka konkurencji, m.in. Stock
Saw (odcięcie dwóch równoległych krążków pilarką), Standing Block Chop (przerąbanie siekierą pionowo stojącej kłody drewna), Single Buck (odcięcie krążka
drewna olbrzymią piłą ręczną), Underhand
Chop (jak najszybsze przerąbanie kłody,
na której stoi zawodnik) i Hot Saw (odcięcie trzech krążków drewna określonej grubości z poziomej kłody o średnicy 46 cm
pilarką o wadze 27 kg i mocy 80 KM). Największe wrażenie na publiczności zrobił zawodnik stojący w rozkroku na kłoIP 8/2019

dzie z drewna topolowego o średnicy
32 cm, który w błyskawicznym tempie,
z niezwykłą siłą i zręcznością przerąbał
kłodę siekierą. Rekord Polski w tej konkurencji wynosi 17,43 sekundy, a rozpędzona siekiera może osiągać prędkość nawet
do 116 km/h i uderza zaledwie kilka centymetrów od stopy drwala.
Inną atrakcją festynu był pokaz rzeźby
w drewnie przy użyciu piły łańcuchowej.
Z przywiezionej rano kłody po kilku godzinach pracy rzeźbiarz pozostawił w Pile
ogromną wiewiórkę siedzącą na pniaku.

Rywalizacja drwali
Mieszkańcy odwiedzający festyn byli pełni podziwu dla zmagań 21 drwali, którzy
w upale powyżej 35°C musieli się zmierzyć w 5 konkurencjach takich, jak: ścinka
drzew, wymiana piły łańcuchowej, przerzynka kombinowana, przerzynka na dokładność i okrzesywanie.
Zasadniczym celem zawodów jest promocja zawodu drwala i propagowanie bez-

piecznej pracy wśród drwali. Organizowane
po raz piąty na terenie RDLP Piła Zawody
Drwali były rozgrywane według regulaminu IALC (International Association Logging
Championships), a nad bezpieczeństwem
zawodników czuwało 14 sędziów (pracowników RDLP w Pile i lokalnych nadleśnictw)
oraz przedstawiciel PIP.
Pierwsze miejsce w konkursie zajął Marcin Brewka z ZUL A. Stryszyk z Lipki, na
drugim miejscu znalazł się Jan Maciejewski, uczeń Technikum Leśnego w Goraju,
a trzecie miejsce przypadło Krzysztofowi Walorysiakowi z ZUL PUSZCZA Przemysław Buśko.
Do zwycięzców konkursu trafiły cenne
nagrody, a wszyscy uczestnicy otrzymali
dyplomy i praktyczne upominki. Konkurs
Drwali w Okrzesywaniu o Puchar Prezydenta Miasta Piły wygrał również Marcin Brewka.
starszy inspektor pracy –
główny specjalista Teresa Domżalska
OIP Poznań, Oddział w Pile
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Rywalizacja
drwali

Fot. T. Domżalska, J. Ramucki

Pierwsza konkurencja Regionalnego Konkursu Drwali w Pile to klasyczna ścinka na palik, wykonywana na
wkopanych w ziemię dłużycach. W tej konkurencji oceniany był czas i dokładność ścinki oraz parametry pniaka pozostałego po ścince, m.in. głębokość rzazu podcinającego, kąt rzazu podcinającego, szerokość zawiasy
i wysokość progu bezpieczeństwa. Żadnemu uczestnikowi konkursu nie udało się trafić w palik, a największą celnością popisał się zawodnik, który obalił dłużycę w odległości 8 cm od palika.
Druga konkurencja dotyczyła przygotowania piły
do pracy (wymiany łańcucha tnącego). Zawodnik na
komendę podchodził do stołu, na którym znajdowała się pilarka, odkręcał nakrętki i zdejmował pokrywę
sprzęgła, następnie zdejmował łańcuch tnący, który
odkładał na stół, obracał o 180 stopni prowadnicę, zakładał drugi łańcuch, nakładał pokrywę sprzęgła, nakręcał nakrętki pokrywy sprzęgła, regulował napięcie
łańcucha, dokręcał nakrętki łańcucha i odkładał klucz
na stole. Najlepsi zawodnicy wykonali te wszystkie
czynności w 14 sekund. Efekt drugiej konkurencji jest
istotny w dwóch kolejnych konkurencjach, ponieważ
zawodnik nie może dokonywać żadnych zmian w pilarce podczas tych zadań.
Przerzynka kombinowana na czas to konkurencja,
w której dwie umieszczone pod kątem kłody należy
przeciąć dwoma rzazami (najpierw fragment od dołu,
a następnie od góry) tak, by oba cięcia się zeszły. Najważniejsze jest odcięcie równego plasterka i nieprzekroczenie pierwszym cięciem od dołu czerwonego paska
namalowanego na kłodzie. W tej konkurencji liczy się
czas oraz grubość plasterka, kąt cięcia i wysokość progu.
Przerzynka na dokładność, zwana potocznie deską, polega na tym, aby w jak najkrótszym czasie dociąć leżące na trocinach dwie kłody i nie dotknąć łańcuchem podłoża (deski). Trzeba zostawić minimalny
niedopił, najlepiej poniżej 1 mm. Ta konkurencja wymaga od zawodników dużej gibkości i sprawności fizycznej, ponieważ w końcowej fazie najlepiej wykonywać ją w pozycji leżącej. Dużym utrudnieniem w tej
konkurencji jest 3-centymetrowa warstwa trocin, która przykrywa miejsce styku kłody z deską.
Ostatnia konkurencja to okrzesywanie. Odbywa się
w parach, a zaczynają ją zawodnicy, którzy uzyskali
w poprzednich konkurencjach najmniej punktów. Najbardziej efektowne jest oglądanie najlepszych zawodników, tj. ostatniej pary, których cechuje niesamowita
szybkość działania, precyzja i dokładność w odcinaniu
30 palików imitujących gałęzie nabitych w równych
odstępach w kłodach leżących poziomo na stojakach
starszy inspektor pracy –
główny specjalista Teresa Domżalska
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Rafał Pasik

Zadania

Państwowej Inspekcji
Pracy

w świetle przepisów ustawy
o pracowniczych planach kapitałowych
Ustawą z dnia
4 października 2018 r.
zostały powołane
do życia pracownicze
plany kapitałowe (PPK)1,
które są elementem
Programu Budowy
Kapitału. Program ten ma
między innymi zwiększyć
bezpieczeństwo
finansowe obywateli
oraz stabilność
systemu finansów
publicznych, a jednym
z jego elementów
jest stworzenie
dobrowolnego
kapitałowego systemu
emerytalnego2.
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I

stotną rolę w systemie PPK ma odgrywać
Państwowa Inspekcja Pracy. Urząd nasz
ma pełnić funkcję organu kontroli wymagań określonych w ustawie, a także zajmować się ściganiem niektórych wskazanych
w niej wykroczeń.

Ogólne założenia
Konstrukcja pracowniczych planów kapitałowych składa się z dwóch odrębnych rodzajów umów: umowy o zarządzanie PPK
oraz umowy o prowadzenie PPK.
Umowa o zarządzanie PPK jest zawierana pomiędzy podmiotem zatrudniającym
a instytucją finansową wybraną w porozumieniu z zakładową organizacją związkową, a w przypadku jej braku – z reprezentacją osób zatrudnionych w danym
podmiocie, wyłonioną w trybie przyjętym w danym podmiocie zatrudniającym.
W przypadku braku zawarcia stosownego
porozumienia podmiot zatrudniający jest
uprawniony do samodzielnego dokona-

nia wyboru instytucji finansowej. Umowa
o zarządzanie jest w istocie umową o wnoszenie wpłat do funduszu inwestycyjnego
lub emerytalnego, natomiast w przypadku instytucji finansowej będącej zakładem
ubezpieczeń – umową ubezpieczenia3.
Drugim rodzajem umowy jest umowa o prowadzenie PPK, zawierana pomiędzy podmiotem zatrudniającym a instytucją finansową, z którą zawarto uprzednio
umowę o zarządzanie PPK. Ma ona więc
charakter wtórny w stosunku do umowy
o zarządzanie PPK. Jest zawierana w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych w podmiocie zatrudniającym. W tym miejscu
warto zapoznać się z ustawowymi definicjami głównych uczestników PPK. Zostały one zamieszczone w art. 2 ustawy
o pracowniczych planach kapitałowych.
W myśl przepisów ustawy osobami zatrudnionymi są:
– pracownicy, o których mowa w art. 2
Kodeksu pracy, z wyjątkiem pracowników przebywających na urlopach górniIP 8/2019

czych i urlopach dla pracowników zakładu
przeróbki mechanicznej węgla, o których
mowa w art. 11b ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa
węgla kamiennego (Dz.U. z 2018 r. poz.
1374), oraz młodocianych w rozumieniu
art. 190 § 1 k.p.;
– osoby fizyczne wykonujące pracę
nakładczą, które ukończyły 18. rok życia,
o których mowa w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 303
§ 1 k.p.;
– członkowie rolniczych spółdzielni
produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych, o których mowa w art. 138 i art.
180 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2018 r. poz. 1285);
– osoby fizyczne, które ukończyły 18.
rok życia, wykonujące pracę na podstawie
umowy agencyjnej lub umowy zlecenia
albo innej umowy o świadczenie usług, do
której zgodnie z art. 750 Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia;
– członkowie rad nadzorczych wynagraIP 8/2019

dzani z tytułu pełnienia tych funkcji – podlegający obowiązkowo ubezpieczeniom
emerytalnemu i rentowemu z tych tytułów
w Rzeczypospolitej Polskiej, w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r.
o systemie ubezpieczeń społecznych.
Z kolei pod pojęciem podmiotu zatrudniającego rozumiemy:
– pracodawcę, o którym mowa w art. 3
k.p. – w stosunku do osób zatrudnionych, o których mowa w pkt 18 lit. a ustawy o PPK,
– nakładcę – w stosunku do osób zatrudnionych, o których mowa w pkt 18
lit. b ustawy o PPK,
– rolnicze spółdzielnie produkcyjne lub
spółdzielnie kółek rolniczych – w stosunku
do osób zatrudnionych, o których mowa
w pkt 18 lit. c ustawy o PPK,
– zleceniodawcę – w stosunku do osób
zatrudnionych, o których mowa w pkt 18
lit. d ustawy o PPK,
– podmiot, w którym działa rada nadzorcza – w stosunku do osób zatrudnio-

nych, o których mowa w pkt 18 lit. e ustawy o PPK.
Jak widać, pojęcia osoby zatrudnionej
oraz podmiotu zatrudniającego mają szersze znaczenie niż pojęcia pracodawcy i pracownika, zdefiniowane przepisami Kodeksu pracy. Ponadto twórcy ustawy dokonali
zróżnicowania statusu osób zatrudnionych
w oparciu o kryterium wieku. W odniesieniu do osób zatrudnionych w wieku do
55 lat zawarcie umowy o prowadzenie PPK
będzie obligatoryjne, natomiast w odniesieniu do osób w wieku między 55 a 70 lat
następować będzie na ich wniosek.
W ustawie zawarto również definicję instytucji finansowej. Jej funkcję może pełnić fundusz inwestycyjny zarządzany przez
towarzystwo funduszy inwestycyjnych,
fundusz emerytalny zarządzany przez powszechne towarzystwo emerytalne albo
pracownicze towarzystwo emerytalne lub
zakład ubezpieczeń. Warunkiem uczestnictwa wskazanych podmiotów w systemie
PPK jest znalezienie się w ewidencji PPK,
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prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR).
Ustawodawca przewidział dwa rodzaje
wpłat do PPK. Są to wpłaty podstawowe
o charakterze obligatoryjnym oraz dobrowolne wpłaty dodatkowe. W przypadku
pierwszej wpłaty jest ona finansowana
ze środków własnych przez podmiot zatrudniający (w wysokości 1,5% wynagrodzenia) i uczestnika PPK (w wysokości 2%
wynagrodzenia), przy czym wpłata podstawowa finansowana przez uczestnika PPK
może wynosić mniej niż 2% wynagrodzenia, ale nie mniej niż 0,5% wynagrodzenia,
jeżeli wynagrodzenie uczestnika PPK osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej
1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wpłaty dodatkowe wynoszą
odpowiednio do 2,5% wynagrodzenia
w przypadku podmiotu zatrudniającego
oraz do 2% wynagrodzenia w przypadku uczestnika PPK. Obowiązek obliczenia
wartości i dokonania wpłat do wybranej
uprzednio instytucji finansowej spoczywa na podmiocie zatrudniającym. Dotyczy
on wpłat podstawowych i dodatkowych,
finansowanych zarówno przez podmiot
zatrudniający, jak i uczestnika PPK. Wpłaty
powinny być dokonywane w terminie do
15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały obliczone i pobrane.
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Ustawodawca wyłączył z obowiązku
stosowania ustawy określone kategorie
podmiotów. I tak, zgodnie z art. 13 ust. 1
ustawy, jej przepisów nie stosuje się do:
– mikroprzedsiębiorcy, o którym mowa
w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca
2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. poz.
646, 1479, 1629, 1633 i 2122), jeżeli wszystkie zatrudnione osoby złożą podmiotowi
zatrudniającemu deklarację o rezygnacji
z dokonywania wpłat do PPK;
– podmiotu zatrudniającego będącego
osobą fizyczną, który zatrudnia, w zakresie niezwiązanym z działalnością gospodarczą tego podmiotu, osobę fizyczną,
w zakresie niezwiązanym z działalnością
gospodarczą tej osoby.
Ponadto podmiot zatrudniający, który zawarł umowę o zarządzanie PPK oraz
umowy o prowadzenie PPK, a następnie
utworzył pracowniczy program emerytalny (PPE) i odprowadza składki podstawowe do PPE w wysokości co najmniej 3,5%
wynagrodzenia w rozumieniu art. 2 pkt
15 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych,
może – w porozumieniu z zakładową organizacją związkową działającą w podmiocie
zatrudniającym – nie finansować, od miesiąca następującego po miesiącu, w którym PPE został zarejestrowany przez organ
nadzoru, wpłat podstawowych i wpłat do-

datkowych do PPK za osoby zatrudnione,
które przystąpiły do PPE, zgodnie z przepisami wspomnianej ustawy o pracowniczych programach emerytalnych.
Należy również pamiętać, iż jedną
z głównych zasad ustawy jest dobrowolny charakter uczestnictwa w PPK. Ustawodawca powołał się w tym przypadku
bezpośrednio na art. 18 (3a) k.p., wskazując tym samym, iż uczestnictwo bądź brak
uczestnictwa w PPK nie może być przesłanką dyskryminacyjną, naruszającą zasadę równego traktowania w zatrudnieniu.

Rola Państwowej Inspekcji
Pracy
Uchwalając ustawę o PPK, ustawodawca powierzył Państwowej Inspekcji Pracy
nowe zadania, dotyczące kontroli spełniania obowiązków wynikających z ustawy
oraz ścigania niektórych wykroczeń określonych w jej przepisach. Należy przy tym
zauważyć, iż kontroli inspekcji pracy podlegają jedynie kwestie związane z obowiązkami spoczywającymi na podmiotach zatrudniających. Natomiast kwestie
związane z nadzorem nad funkcjonowaniem PPK w zakresie działalności towarzystw funduszy inwestycyjnych, PTE, pracowniczych towarzystw emerytalnych,
zakładów ubezpieczeń oraz funduszy
inwestycyjnych i emerytalnych należą
do właściwości organu nadzoru, którym
jest Komisja Nadzoru Finansowego. Będą
to na przykład sprawy dotyczące wymagań inwestycyjnych stawianych instytucjom finansowym. Jednocześnie wszelkie
spory ze stosunków prawnych dotyczących obowiązków wynikających z ustawy
oraz umów o zarządzanie i prowadzenie
PPK zostały zastrzeżone do wyłącznej właściwości sądów powszechnych.
W artykule 127 ustawy o PPK ustawodawca dokonał nowelizacji ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. Zgodnie z treścią
tego przepisu uzyskała ona uprawnienia dotyczące:
– ścigania wykroczeń, o których mowa
w art. 106 i art. 107 ustawy o PPK – art. 10
ust. 1 pkt 14b ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy;
IP 8/2019

– kontroli spełniania obowiązków wynikających z ustawy o PPK, w szczególności:
obowiązku zawierania umów o prowadzenie PPK i umów o zarządzanie PPK, dokonywania wpłat do PPK – art. 10 ust. 1 pkt
15d ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy.
Kwestie objęte kontrolą inspekcji nie
zostały wskazane przez ustawodawcę
w formie katalogu zamkniętego. Świadczyć o tym może użycie w treści ustawy
określenia „w szczególności”. Można więc
przyjąć, iż kontroli inspekcji podlegać będą
wszelkie zagadnienia wynikające z obowiązków obciążających podmiot zatrudniający zobowiązany do utworzenia PPK,
poza kwestiami zastrzeżonymi do właściwości innych podmiotów (takich jak KNF
czy PFR). Oczywiście zagadnienia wymienione w art. 127 ustawy o PPK (zawieranie umów o zarządzanie i prowadzenie
PPK, dokonywanie wpłat) będą w praktyce należały do najczęściej kontrolowanych kwestii. W przypadku stwierdzenia,
iż kontrolowany podmiot nie zawarł umowy o zarządzanie PPK (a był do tego zobowiązany), zasadne będzie powiadomienie
o tym fakcie Polskiego Funduszu Rozwoju. Zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy o PPK Polski Fundusz Rozwoju posiada uprawnienia
w zakresie wezwania podmiotu zatrudniającego do zawarcia, w terminie 30 dni od
dnia otrzymania wezwania, umowy o zarządzanie PPK z funduszem zdefiniowanej daty zarządzanym przez wyznaczoną
instytucję finansową albo do przekazania
do PFR informacji o zawarciu umowy o zarządzanie PPK z inną instytucją finansową.
W celu ułatwienia Państwowej Inspekcji
Pracy prowadzenia kontroli zagadnień objętych ustawą, otrzymała ona prawo dostępu do danych zawartych w ewidencji
umów o zarządzanie PPK, prowadzonej
przez Polski Fundusz Rozwoju.

Zgodnie z ustawą o PPK Państwowa Inspekcja Pracy uzyskała również uprawnienia w zakresie ścigania wykroczeń określonych w art. 106 i 107 ustawy. Artykuł
106 ustawy stanowi, iż kto, jako podmiot
zatrudniający albo osoba obowiązana do
działania w imieniu podmiotu zatrudniającego, nie dopełnia obowiązku zawarcia
umowy o zarządzanie PPK w przewidzianym przepisami terminie, podlega karze
grzywny w wysokości do 1,5% funduszu
wynagrodzeń u danego podmiotu zatrudniającego w roku obrotowym poprzedzającym popełnienie czynu zabronionego.
Strona przedmiotowa wykroczenia polega na niezawarciu w ustawowym terminie
umowy o zarządzanie PPK. Sprawcą wykroczenia może być podmiot zatrudniający (działający w tym przypadku jako osoba fizyczna) bądź też osoba zobowiązana
do działania w jego imieniu (na przykład
prezes zarządu). W tym przypadku ustawodawca określił jedynie górną granicę
sankcji, nie wskazując przy tym jej wysokości w sposób kwotowy, ale procentowy
w stosunku do wysokości funduszu wynagrodzeń. Celem ustawodawcy było powiązanie maksymalnej wysokości grzywny z poziomem wpłat podstawowych,
które podmiot zatrudniający byłby zobowiązany dokonywać do PPK w przypadku zawarcia umowy o zarządzanie PPK4.
Z uwagi na fakt, iż nie określono dolnego progu sankcji, można uznać, iż zgodnie z art. 24 § 1 Kodeksu wykroczeń będzie to kwota 20 zł.
Z kolei zgodnie z art. 107 ustawy kto,
jako podmiot zatrudniający albo osoba
obowiązana do działania w imieniu podmiotu zatrudniającego: 1) nie dopełnia
obowiązku zawarcia w imieniu i na rzecz
osoby zatrudnionej umowy o prowadzenie PPK w przewidzianym terminie; 2) nie

dopełnia obowiązku dokonywania wpłat
do PPK w przewidzianym przepisami terminie; 3) nie zgłasza wymaganych ustawą
danych lub zgłasza nieprawdziwe dane
albo udziela w tych sprawach nieprawdziwych wyjaśnień lub odmawia ich udzielenia; 4) nie prowadzi dokumentacji związanej z obliczaniem wpłat do PPK – podlega
karze grzywny w wysokości od 1000 zł
do 1 000 000 zł.
Również w tym przypadku sprawcą
wykroczenia może być podmiot zatrudniający (działający w tym przypadku jako
osoba fizyczna) bądź też osoba działająca
w jego imieniu. Tym razem wysokość minimalnego oraz maksymalnego poziomu
kary grzywny została określona w sposób kwotowy.
Z uwagi na określenie dolnej granicy
wysokości kary grzywny w kwocie nieprzekraczającej w przypadku obydwu wykroczeń 2000 złotych możliwe będzie zastosowanie przez inspektora postępowania
mandatowego, zgodnie z art. 95 § 2 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Oczywiście należy pamiętać
o tym, że górna wysokość kary grzywny
za wykroczenie określone w art. 106 ustawy została określona procentowo i stanowi równowartość 1,5% funduszu wynagrodzeń u danego podmiotu zatrudniającego
w roku obrotowym poprzedzającym popełnienie czynu zabronionego. Możemy
więc spotkać się z przypadkiem, że owa
równowartość będzie niższa niż maksymalna kwota grzywny, która może być wymierzona w drodze mandatu (wyniesie na
przykład 1300 zł). W takim przypadku powinna zostać obniżona również kwota nałożonej grzywny.
nadinspektor pracy Rafał Pasik
OIP Warszawa

Przypisy:
1. Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2215).
2. Uzasadnienie projektu ustawy o PPK, str. 138, http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf.
3. Marcin Wojewódka, Projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych – wybrane zagadnienia, „Temidium” czerwiec 2018, s. 49.
4. Uzasadnienie projektu ustawy o PPK, str. 8, http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf.
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Z myślą o bezpieczeństwie
dzieci na wsi podczas
wakacji Okręgowy
Inspektorat Pracy
w Zielonej Górze
zorganizował różnorodne
działania prewencyjne,
do udziału w których zaprosił
specjalistów z Oddziału
Regionalnego KRUS
w Zielonej Górze, Komendy
Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Żaganiu,
Komendy Powiatowej
Policji w Żaganiu, a także
Placówki Straży Granicznej
w Tuplicach.

Żeby wakacje

były bezpieczne
komentował starszy kapitan Paweł Grzymała z Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Żaganiu.

Teorii nigdy za wiele

Jedna z nagrodzonych prac plastycznych.

Po zakończonym pokazie akcji ratunkowej uczniowie udali się do sal lekcyjnych,
w których odbyły się pogadanki prowadzone przez gości. Paweł Grzymała ze
Straży Pożarnej przekonywał uczniów,
że wichura i pożar bywają bardzo niebezpieczne. Zapoznał najmłodszych z klas
I-III z zasadami bezpiecznego zachowania w czasie nagłego i gwałtownego załamania pogody, a także postępowania
w przypadku pożaru, znalezienia niewybuchu czy kontaktu z agresywnymi zwierzętami i owadami, jak osy lub szerszenie.
„Bezpiecznie i z głową pomagam rodzicom!”, pod takim hasłem Agata Dulat,
główny specjalista w Wydziale Prewencji,
Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego
z OR KRUS w Zielonej Górze oraz Janusz
Pawlak, starszy inspektor pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Zielonej
Górze, zapoznali przeszło 130 uczniów
z klas IV-V z wykazem czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z pomaganiem w gospodarstwie rolnym, których
nie wolno powierzać dzieciom poniżej
16 lat. Omówili również zasady bezpiecznego wypoczynku na wsi.
W czasie spotkania z przedstawicielami Straży Granicznej z placówki w Tuplicach, należącej do Nadodrzańskiego
Ośrodka Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim, uczniowie VI i VII klasy dowiedzieli się, czym zajmuje się Straż Graniczna
i jakie są zasady prawidłowego przekraczania granicy przez osoby niepełnoletnie oraz zachowania na lotniskach. Każdy
chętny mógł również zapoznać się z wyposażeniem osobistym pracowników Straży Granicznej, a także otrzymać paszport
pamiątkowy Straży Granicznej. Szkolenie
prowadzili: porucznik Straży Granicznej
Monika Karandys-Kazalska, plutonowy

„Bezpieczny plecak” jedna z wyróżnionych prac

Pokaz akcji ratowniczej z użyciem sprzętu hydraulicznego

G

łównym celem przedsięwzięcia
było zapoznanie uczniów ze Szkoły Podstawowej w Tomaszowie z potencjalnymi zagrożeniami, które występują lub mogą wystąpić podczas letniego
wypoczynku na wsi, nad wodą, w czasie
podróży, przy przekraczaniu granic państwa, gwałtownego załamania pogody
(burzy, wichury), a także pokazanie, jak
należy się zachować w tego typu trudnych sytuacjach.

W razie wypadku
drogowego
Działania prewencyjne inspektorów pracy i specjalistów podzielono na etapy.
W części teoretycznej skupiono się na
pogadankach z dziećmi, zaś praktyce towarzyszyły pokazy, w tym te przeprowadzone przez strażaków. Przy włączonych
sygnałach świetlnych i dźwiękowych na
boisko szkolne wjechały dwa wozy bojowe, zatrzymały się przy wraku samochodu. Tak rozpoczął się pokaz akcji ratowniczej przy wypadku drogowym i ewakuacji
nieprzytomnego kierowcy z wraku pojazdu oraz demonstracja udzielania pomocy medycznej. Całą akcję na bieżąco
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SG Kinga Semenowicz, młodszy chorąży SG Mariusz Aniskiewicz, plutonowy
SG Jacek Nawrot.
Z zasadami bezpiecznego wypoczynku
nad wodą, właściwego zachowania na
akwenach oraz w czasie kąpieli uczniów
VIII oraz III klasy gimnazjum zapoznała
sierż. sztab. Monika Broda, specjalista ds.
nieletnich w Wydziale Prewencji Komendy
Powiatowej Policji w Żaganiu. Szczególnie ważne było tu wyjaśnienie młodzieży negatywnego odziaływania alkoholu
i środków odurzających na ich zdrowie.
Po zakończonych pogadankach uczniowie
ponownie zebrali się na szkolnym boisku,
gdzie strażacy z Komendy Powiatowej
Staży Pożarnej w Żaganiu przeprowadzili
pokaz udzielania pierwszej pomocy. Zaprezentowano uczniom również zasady
postępowania w sytuacji ukąszenia przez
owady czy opatrywania ran.

Finał konkursu
plastycznego
Ostatnim punktem działań prewencyjnych
w Szkole Podstawowej w Tomaszowie było
podsumowanie konkursu plastycznego
„Bezpieczne lato”, którego organizatorem
był Okręgowy Inspektorat Pracy oraz Oddiału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Zielonej Górze.
Zadaniem uczniów było przygotowanie
prac plastycznych, wykonanych dowolną
techniką, promujących zasady bezpiecznego wypoczynku na wsi. W konkursie
uczestniczyło 30 uczniów.
Każdy uczestnik konkursu otrzymał pamiątkowy dyplom oraz nagrodę ufundowaną przez organizatorów. W działaniach
prewencyjnych uczestniczyło w sumie 250
uczniów tomaszowskiej szkoły. Szeroka
współpraca instytucji uczestniczących
w edukowaniu dzieci służyła ich bezpieczeństwu w okresie wakacyjnym.
starszy inspektor pracy Janusz Pawlak
OIP Zielona Góra
25

Wywiady

na 100-lecie

Cenię grę
w otwarte karty

Kopernika w Warszawie. Głównym Inspektorem Pracy był wtedy
Henryk Kowalski, wcześniej szef związkowej inspekcji pracy. Pamiętam, że przyjechałem na te rozmowy z Ryszardem Antoniakiem, który wcześniej jako inżynier chemik pracował w Sanepidzie.
To było o tyle istotne, że wręcz śpiewająco poradził sobie z pytaniem, na które ja zupełnie nie potrafiłem odpowiedzieć, a chodziło
o NDS-y i NDN-y. Usłyszałem o tym pierwszy raz, więc od razu pomyślałem, że na darmo przyjechałem do Warszawy. Ku mojemu
zaskoczeniu powiedziano mi jednak, że mam się nie przejmować,
bo tego nauczę się podczas inspektorskiej aplikacji.

Z Franciszkiem Grześkowiakiem,
emerytowanym, długoletnim Okręgowym Inspektorem Pracy
w Zielonej Górze, rozmawia Beata Pietruszka-Śliwińska.
Co pan czuje, gdy wchodzi do gabinetu szefa okręgu, który
zajmował pan przez 20 lat?
Nostalgię, robi mi się ciepło na sercu. Na pewno nie czuję żalu.
Sam zdecydowałem, kiedy opuszczę ten gabinet. Po rozmowie
z Głównym Inspektorem Pracy postanowiłem jeszcze popracować w okręgu przez kilka miesięcy na pół etatu. Minął ten czas
i odszedłem na emeryturę w poczuciu, że zielonogórski okręg
pozostawiam w dobrych rękach. Mój następca, Jerzy Łaboński,
jest dobrym inspektorem pracy z olbrzymim doświadczeniem.
Choć do pracy w inspekcji dwadzieścia lat temu rekrutował go
mój poprzednik Jerzy Szewczyk, to już ja podpisywałem z nim
umowę. W inspekcji przeszedł całą ścieżkę zawodową, ostatnio
jako nadinspektor koordynujący pracę zespołu inspektorów
pracy. Znakomicie wykonywał swoje zadania i doskonale dogadywał się z inspektorami pracy. Jest osobą bardzo wyważoną
i spokojną, czego nie mogę powiedzieć o sobie. Zawsze byłem
pełen ekspresji, która często udzielała się współpracownikom.
Nieraz darliśmy koty z moimi zastępcami, a bywało, że naszym
dyskusjom w sprawach zasadniczych daleko było do kurtuazji.
Zawsze w końcu się dogadywaliśmy, o czym świadczy choćby
to, że przez tyle lat wspólnie z powodzeniem pracowaliśmy i to
głównie im zawdzięczam tę długą kadencję.

Chciałem mieć pracę, w której coś zależy ode
mnie, od moich kompetencji, wykształcenia,
doświadczenia. Praca w inspekcji pracy spełniała
te oczekiwania. Pozwalała na własny rozwój, ale
przede wszystkim realnie wpływała
na rzeczywistość w zakładach pracy.
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Zawsze powtarzał pan jednak, że dobra współpraca to podstawa…
Nadal tak uważam. Współdziałanie z ludźmi jest właściwym sposobem pracy, w tym kierowania zespołem.
W inspekcji przepracowałem ponad 30 lat, z kilkuletnią
przerwą, w tym przez dwie dekady kierowałem okręgiem. Wcześniej już zdarzało mi się zarządzać całkiem
sporą grupą pracowników w Przedsiębiorstwie Robót
Inżynieryjnych, gdzie pełniłem też funkcję głównego
energetyka, w przedsiębiorstwie Eltor jako inspektor nadzoru,
a szczególnie w Zielonogórskim Przedsiębiorstwie Instalacji Przemysłowych jako kierownik bazy sprzętu i transportu. Już wtedy
zorientowałem się, że taki koncyliacyjny sposób kierowania jest
właściwy. Sprawdza się w różnych sytuacjach i przynosi oczekiwane efekty. Zanim rozstałem się z pracownikiem, wielokrotnie
dawałem mu szansę, próbując się z nim dogadać. Tylko raz, gdy
byłem kierownikiem bazy i komisyjnie stwierdziliśmy kradzież,
nie mogłem pójść na ustępstwa. Przeżyłem to jednak; pamiętam,
jak ów człowiek prosił, żebym go nie zwalniał, bo ma rodzinę na
utrzymaniu. To było trudne. Mierzyłem się z tym problemem również w inspekcji pracy. Oczywiście w każdym przypadku najpierw
rozmawiałem z ludźmi. Obiecywaliśmy sobie, że oni nie wrócą do
nagannych zachowań, a ja nie będę wytykał im tego, gdy definitywnie uporają się z problemem. Dawanie drugiej i kolejnej szansy przynosiło rezultaty, choć niestety zazwyczaj na krótką metę.
W końcu dochodziło do rozstania, ale zawsze w sposób polubowny. Do dziś, gdy spotykam te osoby, potrafię im spojrzeć w oczy.
Zawsze ważne było dla mnie, żeby przyjęte standardy pracy dotyczyły wszystkich, bez wyjątków, bo to przekłada się na wykonywanie obowiązków przez cały zespół.
IP 8/2019

Jaka była inspekcja pracy, gdy pan do niej trafił?
Zdecydowanie inna niż obecnie. Przyszedłem już do Państwowej Inspekcji Pracy 5 listopada 1981 roku. Oczywiście wcześniej byłem na rozmowach w Okręgowym Inspektoracie Pracy, który wówczas mieścił się przy ulicy Podgórnej w Zielonej Górze. Najpierw
spotkałem się z szefem okręgu, następnie o szczegółach zatrudnienia rozmawiałem z Krystyną Wójtowicz, zastępcą Okręgowego Inspektora Pracy ds. Nadzoru; z wykształcenia inżynierem włókiennikiem po Politechnice Łódzkiej. Od razu było widać, że jest
kompetentną i bardzo konkretną osobą, znakomitym inspektorem
pracy i szefem o twardej ręce. Pokłosiem tej rozmowy była kolejna, już w Głównym Inspektoracie Pracy, który mieścił się przy ulicy

To była szczególna aplikacja…
O tak, opowiadał o niej Jarek Janowicz z Białegostoku, w jednym z wcześniejszych wywiadów. Przede wszystkim to była bardzo krótka aplikacja, bo we Wrocławiu trwała trochę ponad miesiąc,
do wprowadzenia w kraju stanu wojennego. Od strony praktycznej robiliśmy ją później w swoich okręgach, szkoląc się w Głównym
Inspektoracie Pracy. Moim zdaniem w podobny sposób szkolenie
przyszłego inspektora pracy powinno się odbywać obecnie. Mam tu
na myśli większy nacisk na praktykę poprzez towarzyszenie w kontrolach doświadczonym inspektorom pracy. Szkolenie teoretyczne
powinno być ograniczone do minimum. Zgadzam się z tym, że inspektor pracy jako organ powinien mieć całościowy ogląd danej
sprawy. Nie oznacza to jednak, że szkolenie ogólne powinno trwać
rok czy półtora, kosztem praktyki. Jeżeli inspektor pracy przyjmowany jest na stanowisko, które wcześniej zajmował emerytowany
specjalista, to w tym kierunku powinno iść jego kształcenie i uzupełnianie wiedzy. Idealnie więc byłoby, żeby taki kandydat na inspektora pracy miał już doświadczenie zawodowe wyniesione z pracy w zakładach danej branży. Tak było w moim przypadku, gdy po
aplikacji inspektorskiej przydzielono mi energetykę zawodową.
Miałem takie wykształcenie i pewne doświadczenie, choć nie w tej
branży, dlatego zwróciłem się do Okręgowego Inspektora Pracy, by
umożliwił mi przyjrzenie się kontrolom w zakładach energetycznych, które przeprowadzi doświadczony inspektor pracy. Kontrolą
tej branży na naszym terenie przed powstaniem PIP zajmowali się

Za czasów związkowej inspekcji pracy funkcjonowali również wojewódzcy inspektorzy pracy. W naszym okręgu
było ich wtedy dwóch – Andrzej Pudzianowski w Zielonej Górze i Bogdan Bindulski w Gorzowie. Podlegali oni
właściwej Wojewódzkiej Radzie Związków Zawodowych. Nie wydawali środków prawnych, ale mieli prawo wejść
do każdego zakładu na terenie danego województwa. Natomiast inspektorzy branżowi podlegali pod kierownika
inspektoratu pracy danego branżowego związku zawodowego. To była ich druga instancja. Ówczesny Okręgowy
Inspektor Pracy był ich koordynatorem. Prowadził biuro, rozliczał koszty, przygotowywał opracowania
czy sprawozdania. Rola szefa okręgu przed 1981 rokiem była zupełnie inna niż obecnie, zarówno jakościowo,
rodzajowo, jak i kompetencyjnie; obecnie jest on również organem drugiej instancji.
IP 8/2019
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Wywiady
Zawsze ważne było dla mnie,
żeby przyjęte standardy pracy
obowiązywały wszystkich, bez wyjątku,
bo to przekłada się na wykonywanie
obowiązków przez cały zespół.
inspektorzy pracy z Poznania. Pamiętam, jak wtedy do Zielonej Góry
przyjechał inspektor Alfred Baczyński i niemal przez miesiąc wspólnie przeglądaliśmy miejscowy zakład energetyczny oraz jego placówki. Przesłuchiwaliśmy taśmy, gdzie m.in. były rejestrowane ustne polecenia dotyczące wykonania i przygotowania miejsca pracy,
dopuszczające do pracy; a także polecenia pisemne. Inspektor Baczyński doskonale mnie wprowadził w obowiązujące procedury,
więc w którymś momencie to ja przejąłem prowadzenie kontroli,
a on patrzył mi na ręce. Przygotowałem również końcowy protokół liczący ponad 100 stron. Jego omawianie trwało kilka godzin
z udziałem dyrektora zakładu, przedstawicieli wszystkich związków zawodowych, kadrowej, radcy prawnego. Nie było to łatwe,
ale ważne doświadczenie.
Wróćmy jeszcze do inspekcji pracy, jaką zastał pan
w 1981 roku.
Wtedy w znakomitej większości akcenty były położone na kontrole, głównie technicznego bezpieczeństwa pracy. To było jakieś
75 procent wszystkich działań, pozostałe dotyczyły prawa pracy,
również w kontekście bezpieczeństwa pracy. Wówczas w ogóle
nie było mowy o prewencji, która w tej chwili wiele znaczy. Długo
nie mogłem się do niej przekonać. Uważałem, że rolą inspektora
pracy jest kontrolowanie. Z czasem doszedłem jednak do wniosku, że konkursy, seminaria, szkolenia czy współpraca ze związkami przynoszą oczekiwane skutki. Choć rozkładają się one na
lata, dotycząc głównie zmiany świadomości, to jednak są trwałe.
Są też opłacalne, tak dla pracodawców, jak i pracowników. Uważam, że to jest właściwy kierunek. Mam natomiast wątpliwości
co do rozszerzania zadań i obowiązków inspekcji pracy. Z kilku
zaledwie działań na początku jej funkcjonowania urosły one do
czterdziestu kilku. Obecnie na przykład moi koledzy intensywnie
przygotowują się do kontroli związanych z utworzeniem pracowniczych planów kapitałowych. Nie mam wątpliwości, że dobry inspektor pracy upora się również i z tym zadaniem, ale odbędzie
się to pewnym kosztem. Zabraknie go w zakładzie, gdzie występują różnorodne zagrożenia. Główny Inspektor Pracy Roman Giedrojć powtarzał w Sejmie czy na Radzie Ochrony Pracy, że czas
pracy inspektora pracy nie jest z gumy, wynosi 5 dni, 40 godzin
w tygodniu. Obawiam się więc, że to ciągłe rozrastanie się obo28

wiązków kontrolnych inspekcji pracy może być początkiem jej
końca, zwłaszcza gdyby okazało się, że urząd przejdzie pod inne
niż Sejm podporządkowanie. Pół biedy, gdy wejdzie w struktury ministerstwa pracy; znacznie gorzej, gdyby chodziło o administrację terenową. Wówczas łatwiej byłoby wykorzystać inspekcję przez wojewodów czy marszałków do partykularnych celów.
Słyszałam, że przy takiej liczbie zadań inspektor prac powinien być omnibusem. Zgadza się pan z tym?
Wynika to właściwie z założeń samej aplikacji inspektorskiej, że
po jej ukończeniu inspektor musi się znać na wszystkim co dotyczy
zakresu działania inspekcji pracy. Nie od dziś jednak wiadomo, że
jak się ktoś zna na wszystkim, to de facto nie zna się na niczym. Nie
wierzę w pełną multizadaniowość inspektora pracy, który przecież
musi być co najmniej takim fachowcem jak pracodawca, do którego udaje się na kontrolę. To jest istotne nie tylko z punktu widzenia kontrolowanego zakładu, ze względu na bezpieczeństwo pracy, ale również jeśli chodzi o komfort pracy samych inspektorów.
Należy pamiętać, że jedna zła decyzja inspektora pracy może go
pogrążyć nie tylko zawodowo, ale i finansowo. Pamiętam sytuację,
gdy jeden z inspektorów zakwestionował uprawnienia operatorów
maszyn, które jego zdaniem były wydane przez nieuprawnioną instytucję. W konsekwencji tego pracodawca powinien był ponownie tych pracowników przeszkolić. Szkolenia miały objąć niemal całą
załogę, co wiązałoby się ze wstrzymaniem produkcji. To z kolei pociągałoby olbrzymie straty dla pracodawcy, niezależnie od wydatków na samo szkolenie. Na szczęście po konsultacji w odpowiednim momencie inspektor wycofał się z tej decyzji.
Czy tego typu sytuacje zmotywowały pana do rozstania się
z inspekcją pracy na pewien czas?
Powód był jeden i bardzo prozaiczny. Chodziło o bardzo niskie
wynagrodzenia w inspekcji pracy na przełomie 1986 i 1987 roku.
Miałem na utrzymaniu żonę i małe dzieci, więc argument finansowy był dla mnie istotny. Wówczas sporo ludzi odeszło z inspekcji pracy. Głównym Inspektorem Pracy był wtedy Henryk Kowalski
a później Jan Laskowski. Pamiętam, jak w tym czasie spotkał się ze
mną dyrektor Zakładów Naprawczych Sprzętu Medycznego w Zielonej Górze i zaproponował stanowisko swojego zastępcy. Pokazał
zakład i skomplikowany, nowoczesny sprzęt; przedstawił pracujących tam ludzi, w znakomitej większości inżynierów i wysoko wyspecjalizowanych techników. Miałem obawy, czy moje kwalifikacje są wystarczające, więc początkowo się nie zgodziłem. Koniec
końców kilka lat przepracowałem w tym zakładzie, aż do czasu
gdy trzon załogi zakładu odszedł, tworząc własne firmy i zabieraIP 8/2019

na 100-lecie
jąc klientów. Zaproponowałem wówczas reorganizację zakładu,
w której m.in. uwzględniłem likwidację mojego stanowiska pracy. Ponieważ wciąż utrzymywałem kontakty z inspektorami pracy,
w tym z Krystyną Wójtowicz, więc zaproponowano mi powrót do
inspekcji i dano czas na ponowne wdrożenie do kontroli. Na pierwszą samodzielną i kompleksową kontrolę wybrałem zakład wodociągów, gdzie był cały przekrój interesujących zagadnień. W kwietniu 1992 roku wróciłem na stanowisko starszego inspektora pracy,
a kilka miesięcy później awansowałem na nadinspektora pracy.
W słupkach ocen pracy zawsze znajdowałem się na wysoko, uchodząc za ostrego i skutecznego inspektora pracy.
Jak wyglądał pana kolejny awans, już na szefa okręgu w Zielonej Górze?
Pamiętam, jak pojechałem do Torunia i do Bydgoszczy na konferencję i targi SAWO. Przed wyjazdem okazało się, że z funkcji szefa
naszego okręgu został odwołany Jerzy Szewczyk. To był wrzesień
1998 roku. Pierwszego dnia pobytu po południu w gronie kolegów
roztaczaliśmy zawodowe dysputy, gdy przyszedł Stanisław Pabijan, który pracował w Gabinecie Głównego Inspektora Pracy, i powiedział, że następnego dnia mam się stawić u szefa inspekcji Tadeusza Sułkowskiego. Do dziś wspominam lekcję cierpliwości, bo
na spotkanie z Głównym Inspektorem Pracy czekałem wiele godzin,
wypijając w tym czasie litry kawy, herbaty czy wody. Gdy w końcu
wszedłem do gabinetu, szef nie dopuścił mnie do głosu, trzymając cały czas dystans. Powiedział, jakie ma oczekiwania, jeśli chodzi
o stanowisko Okręgowego Inspektora Pracy w Zielonej Górze. Zaznaczył, że jeśli będę miał jakiś problem, to zawsze będę mógł się
do niego zapisać i porozmawiać podczas narady kierownictwa, które odbywały się raz na kwartał. Pamiętam, że w tej sytuacji ważne
dla mnie było pełne poparcie Krystyny Wójtowicz w długiej rozmowie telefonicznej; z byłym już szefem okręgu nie udało mi się wte-

dy skomunikować. Później dogadaliśmy się i do emerytury pozostał on w inspekcji pracy w Zielonej Górze jako główny specjalista.
A jakim szefem był Główny Inspektor Pracy dr Tadeusz
Sułkowski?
Wiedziałem, że współpraca z nim będzie nieco na dystans, tak
jak zdawałem sobie sprawę, że merytorycznie jest jak najbardziej
właściwą osobą na tym stanowisku. Przekonałem się o tym przez
okres naszej współpracy, choć był krótki, bo zaledwie półroczny.
Bardzo rzadko miałem okazję osobiście z nim rozmawiać. Gdy kończył się czas mojego powołania na stanowisko, Tadeusz Sułkowski został odwołany ze swojego. Wiązała się z tym szczególna sytuacja, gdyż wszyscy zapomnieli o tym, że upływa termin mojego
pełnienia obowiązków, więc będą formalne problemy z decyzjami
podejmowanymi przeze mnie. Szybko przedłużono mi ten okres
o trzy miesiące. Już kolejny Główny Inspektor Pracy Tadeusz Zając
na posiedzeniu wyjazdowym Rady Ochrony Pracy w IMP w Łodzi
rekomendował mnie oraz Krystynę Ostaszewską z Warszawy na
Okręgowych Inspektorów Pracy. W sumie przez 20 lat mojej pracy
w inspekcji jako szefa okręgu było aż dziewięcioro Głównych Inspektorów Pracy. Poczytuję sobie za pewnego rodzaju sukces nie tylko
to, jak przez te lata funkcjonował zielonogórski okręg, że tworzył
go skonsolidowany zespół, ale i to, że nigdy przez ten czas nie było
na mnie osobiście ani jednej skargi. Zawsze jednak znałem swoje
miejsce w szeregu i otwarcie mówiłem, że jeśli któryś z moich szefów nie widzi możliwości współpracy ze mną, to ma to powiedzieć
wprost, a ja już będę wiedział, co należy wtedy zrobić. Liczyłem się
z rezygnacją i zawsze ceniłem grę w otwarte karty. Przyświecało mi,
może nadużywane, ale prawdziwe powiedzenie, które można sparafrazować, że szefem się bywa, a inspektorem się jest.
Dziękuję za rozmowę.

Wiele zawdzięczam Jerzemu Szewczykowi, mojemu poprzednikowi na stanowisku szefa zielonogórskiego okręgu.
Często mnie inspirował. Mam do niego olbrzymi szacunek. Był inżynierem mechanikiem po Politechnice Łódzkiej.
Mimo że nigdy nie pracował jako stricte inspektor pracy, to jednak miał olbrzymi autorytet zarówno wśród
inspektorów, jak i pracodawców czy lokalnych władz. Bardzo dobrze dogadywał z inspektorami pracy
przez przeszło 20 lat kierowania okręgiem. Spokojny, wyważony, świetny fachowiec, przy tym człowiek renesansu.
Wydał kilka tomików wierszy. Bywałem na jego wieczorach autorskich. Wiele podróżował i lubił o tym opowiadać
na organizowanych przez siebie otwartych spotkaniach. Prezentował wtedy swoje fotografie. Miał lekkie pióro
i dużo pisał, nie tylko do naszych branżowych pism. Na swoim koncie ma kilkaset publikacji. Pamiętam, że jako
Okręgowy Inspektor Pracy włączał mnie do udziału w rozmaitych konferencjach, przez co miałem na przykład kontakt
z przedstawicielami zielonogórskiej szkoły ergonomii, w tym z prof. Witoldem Rybarczykiem. Na początku lat 90.
nawiązał kontakty z niemiecką inspekcją pracy w Cottbus. Miałem okazję poznać niemieckich inspektorów pracy,
ich zakres i sposób działania. Później jako Okręgowy Inspektor Pracy kontynuowałem tę współpracę.
IP 8/2019
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Przemyślenia emerytowanego

inspektora pracy

Oto jest moje dzieło
Po 50 latach pracy, w tym prawie 30 latach w Państwowej
Inspekcji Pracy, podjąłem decyzję o zakończeniu kariery
zawodowej i przejściu na zasłużoną emeryturę.
Nosiłem się z tym zamiarem wiele miesięcy. Nic dziwnego,
naukowcy twierdzą, że do emerytury należy się dobrze
przygotować, a przygotowania te najlepiej zacząć
nawet 30 lat wcześniej.

K

iedy obserwuje się młodszych, zapracowanych kolegów, można by się
spodziewać, że jedyną rzeczą, o jakiej marzą, jest odpoczynek. Praca bywa źródłem
ogromnego stresu, okazuje się jednak, że
nie mniejsze emocje wywołuje zaniechanie aktywności zawodowej. Przejście na
emeryturę bywa przyczyną najbardziej
stresowych sytuacji dla tych, którzy przez
większość swojego życia byli aktywni.
W takiej sytuacji i ja się znalazłem. Obawiałem się ograniczenia relacji międzyludzkich, nie chciałem, by moje umiejętności nabyte podczas pracy zawodowej
zanikły. Niepokoiłem się, że z tego powodu ludzie będą postrzegać mnie jako
osobę niepotrzebną. W moim przypadku
praca zaspokajała wiele potrzeb, między
innymi poczucie bezpieczeństwa, przynależności i samorealizacji. Wykonywałem
swoje obowiązki, a przy tym nawiązywałem wiele interesujących znajomości, nierzadko przyjaźni.
Często obawy związane z przejściem
na emeryturę uwarunkowane są niepewnością ekonomiczną. Emeryci nie
są zamożną grupą społeczną, a do tego
dochodzi lęk o zdrowie, zapewnienie odpowiedniej opieki medycznej i farmaceutycznej, za którą trzeba płacić. Ludzie boją
się, że będą zależni od innych (np. dzieci),
staną się dla nich ciężarem czy przykrym

30

obowiązkiem. Ostatnie wydarzenia związane z tym problemem pokazują, że obawy te nie są bezpodstawne. Myślę jednak,
że to mnie nie dotknie.

Dobre przygotowanie
Uważam, że na zagadnienie dotyczące
przejścia na emeryturę należy spojrzeć
z innej strony. Żyjemy coraz dłużej, przez
co sfera zawodowa stanowi mniejszy wycinek naszego życia niż kiedyś. Przejście
na emeryturę może być przyjemnym momentem, jeśli człowiek się na to przygotuje. Gwałtowne zmiany zawsze prowadzą
do pojawienia się stresu, bez względu na
ich zabarwienie emocjonalne, pozytywne
czy negatywne. Jeśli osoba będzie przygotowana na ten krok, z pewnością zupełnie inaczej przyjmie zaistniałą sytuację.
Wiadomo, że bodziec wywołujący stres
działa na ludzi w różny sposób. Jeśli będę
myślał o emeryturze jako o zasłużonym odpoczynku, łatwiej mi będzie pogodzić się
z faktem wyłączenia z pewnej sfery życia.
Istotne jest bowiem pozytywne myślenie.
Można zaplanować zajęcia, na które dotąd
nie mieliśmy czasu: rozwijać swoje zainteresowania, odnowić stare znajomości, podróżować itp.
Ja mam kilka pasji, którym teraz będę
mógł poświęcić więcej czasu. Należy do
nich szaradziarstwo. Oprócz rozwiązywania łamigłówek chętnie też układam krzy-

żówki, które przed podjęciem przeze mnie
pracy w PIP były publikowane przez niektóre wydawnictwa. Kolejne zainteresowanie to geografia. Wiedza w tym zakresie pozwalała mi na kilkukrotny występ
w popularnym niegdyś teleturnieju „Wielka gra”. Gdyby nie paniczny lęk przed lataniem samolotem, pewnie zwiedziłbym
już wiele kontynentów i ugruntował posiadaną wiedzę, a tak na razie podróżuję
tylko „palcem po mapie”.
Wielką pasją jest dla mnie jest sport.
Jako 20-latek uprawiałem lekkoatletykę, przez kilka lat byłem w kadrze narodowej Polski juniorów. Później przyszedł
czas na amatorskie bieganie i kolarstwo.
W ciągu niecałych 20 ostatnich lat łącznie przejechałem kulę ziemską dwa i pół
raza, licząc po ok. 5 tys. km rocznie. Udzielam się społecznie w WLKS Siedlce Nowe
Iganie, klubie o dużych tradycjach i wspaniałych sportowcach, wśród nich np. ciężarowcy Agata Wróbel, Aleksandra Klejnowska czy bracia Dołęgowie.
Najważniejsze, aby nie zawężać swojego życia tylko i wyłącznie do sfery zawodowej, ponieważ, gdy jej zabraknie,
pozostanie pustka. Proponuję kolegom
i koleżankom będącym w podobnej sytuacji, by poświęcili czas na opiekę nad wnukami, odnowili stare znajomości lub zajęli
się hobby. Przede wszystkim trzeba pogodzić się z tym nieuniknionym etapem
ludzkiego życia. Co ma być, to będzie,
spróbujmy ten okres życia przeżyć godnie i z uśmiechem. Łatwo powiedzieć…

Życie zawodowe
Wypadałoby na zakończenie napisać jeszcze kilka słów o tym, co dała mi praca
w PIP. Czy byłem z niej zadowolony? MyIP 8/2019

ślę, że tak. Gdybym miał możliwość jeszcze raz podjąć decyzję, z całą pewnością
wybrałbym ponownie inspekcję pracy.
Moim zdaniem, praca w tej instytucji jest
prestiżowa. Wielkie doświadczenie, jakie
zdobywamy, codzienny kontakt z ludźmi, konieczność podejmowania ważnych
decyzji, często nawet decydujących o losach ludzi – to wszystko w sposób niebagatelny kształtuje naszą postawę na lata.
Gdyby zaszła potrzeba opisania inspekcyjnego doświadczenia w CV, pewnie zajęłoby mi to kilka stron. Przecież nie
sposób jednym zdaniem opisać na przykład 6-letniego koordynowania inwestycji
UEFA EURO 2012 z ramienia GIP. Tu tworzyły się wielkie projekty promocyjne, które współcześnie wdrożono do codziennej
praktyki w polskim budownictwie.
W tym okresie realizowano ponad 200
większych i mniejszych inwestycji kolejowych, drogowych, stadionów i innych
obiektów w Polsce, kontrolowanych pod
moim kierownictwem przez koleżanki
i kolegów inspektorów pracy w kraju. Osobiście nadzorowałem budowę Stadionu
IP 8/2019

Narodowego w Warszawie, co zajęło prawie 5 lat 30 tysiącom pracowników, kilkuset wykonawcom i wielu innym osobom
zaangażowanym do tego projektu. Pomimo wielkiej inwestycji, za prawie 2 mld zł,
udało się ją ukończyć przed pierwszym
gwizdkiem Mistrzostw Europy w Piłce
Nożnej 2012.
Duże doświadczenie nabyłem także w trakcie budowy centralnego odcinka II linii metra w Warszawie. Poznałem
tu nowatorskie metody budowania kolei podziemnej. Dwie potężne katastrofy budowlane były dla mnie ogromnym
wyzwaniem.
Moim „dzieckiem” jest również największa budowana w tym okresie oczyszczalnia ścieków w Europie „Czajka II” na
warszawskiej Białołęce. Przyjęte tu przez
GIP nowatorskie, a wprowadzane przeze
mnie prewencyjne metody kontroli, przyniosły zadowalające rezultaty i wielką poprawę w zakresie bezpieczeństwa pracy.
W czasie budowy Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie przyszło mi podejmować trudne decyzje, pozwala-

jące między innymi na
uregulowanie eksploatacji podziemi, tzw. Panteonu Wielkich Polaków (sepultorium), w kompleksie
świątynno-kulturalnym.
Wielkie doświadczenie
zdobyte w czasie koordynacji inwestycji EURO 2012
próbowałem wykorzystać,
zgodnie z poleceniem GIP,
w czasie działalności kontrolno-nadzorczej rozbudowy Elektrowni Opole
– etap II. Dobre praktyki
zostały z zadowoleniem
przyjęte przez generalnych wykonawców, firmy
podwykonawcze, nadzór
i pracowników.
Zadania te zajęły mi
prawie 10 lat, lecz pozostały okres był przecież
nie mniej efektywny, pracowity i interesujący. Wykonując przez prawie 30 lat
czynności kontrolne, wychodziłem z założenia, że kontrola ma być przede wszystkim formą szkolenia i poznawania obowiązujących przepisów, na które dotychczas
pracodawcy nie zwracali większej uwagi.
Ważne dla mnie było, aby kontrole przynosiły widoczne rezultaty i poprawę zastanych warunków pracy. Ponadto uważam, że jako inspektor pracy umiałem się
zachować w każdej sytuacji, z pełnym poszanowaniem strony kontrolowanej, jednocześnie zachowując powagę reprezentowanego urzędu.
W tym miejscu chciałbym podziękować wszystkim, których spotkałem na
swojej drodze zawodowej. Głównym Inspektorom Pracy, ich Zastępcom (w tym
miejscu nie sposób pominąć śp. Leszka
Zająca), Okręgowym Inspektorom Pracy i ich Zastępcom, Kierownikom, a także Koleżankom i Kolegom z Oddziału
w Siedlcach.
nadinspektor pracy
Waldemar Spólnicki
OIP Warszawa, Oddział w Siedlcach
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Kolejna edycja targów „Innowacje – Technologie – Maszyny”, zorganizowana w Poznaniu
w dniach 4-7 czerwca 2019 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich,
była jedną z największych imprez targowych branży maszynowej w Europie.
W tegorocznej edycji targów uczestniczyło ponad 1000 wystawców z 28 państw.

XXVI rajd pracowników Państwowej Inspekcji Pracy

Kwalifikacje zawodowe

filarem bezpieczeństwa pracy

P

od honorowym patronatem Głównego Inspektora Pracy zorganizowano „Salon Bezpieczeństwa Pracy w Przemyśle”. Państwowa Inspekcja Pracy przygotowała stoisko, gdzie można było
uzyskać informacje na temat przepisów bezpieczeństwa pracy,
wydawnictwa poświęcone w szczególności bezpieczeństwu pracy przy obsłudze maszyn i urządzeń technicznych. Odbyły się liczne konferencje, wykłady oraz pokazy bezpiecznej eksploatacji maszyn. Jedną z konferencji, zatytułowaną „Kwalifikacje zawodowe
filarem bezpieczeństwa pracy”, zorganizował Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu we współpracy z Oddziałem Urzędu Dozoru
Technicznego w Poznaniu. Okręgowy Inspektor Pracy Stanisława
Ziółkowska odczytała list Głównego Inspektora Pracy Wiesława
Łyszczka. Zagadnienia bezpieczeństwa przy pracach transportowych z wykorzystaniem podestów ruchomych, suwnic oraz żurawi, a także organizację pracy i kwalifikacje operatorów przedstawili: dyrektor Oddziału UDT w Poznaniu Marcin Mitek, Magdalena
Dybizbańska z UDT CERT Oddział w Poznaniu oraz starszy specjalista UDT w Poznaniu Krzysztof Samson. Zaprezentował on wraz
z Tomaszem Schmidtem, starszym inspektorem pracy – specjalistą z OIP w Poznaniu, wymagania bezpieczeństwa przy pracach
przy eksploatacji wózków jezdniowych, zaświadczenia kwalifikacyjne osób je obsługujących oraz obowiązki i odpowiedzialność
operatorów. Inspektor pracy Ewa Groblewska przedstawiła dodatkowe kwalifikacje wymagane przy obsłudze innych maszyn
i urządzeń w przemyśle, a także stosowanie przepisów rozporządzenia w sprawie bhp podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.
W ostatnim wystąpieniu Przemysław Jachalski, starszy inspektor
pracy – główny specjalista również z OIP w Poznaniu, przeanalizował wypadki przy pracy, których główną przyczyną był brak wymaganych kwalifikacji oraz niewłaściwa organizacja pracy.
Wystawcy zaprezentowali najnowocześniejsze maszyny i urządzenia, aparaturę kontrolno-pomiarową dla plastycznej obróbki
metalu, hutnictwa, spawalnictwa, lakiernictwa, transportu, a także rozwiązania służące bezpieczeństwu i higienie pracy.
OIP Poznań
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Śląsk Opolski
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Tegoroczny rajd pracowników
PIP odbył się 13-16 czerwca
w Jarnołtówku w Górach
Opawskich w dolinie Złotego
Potoku. Organizatorem
imprezy był Związek Zawodowy
Pracowników Państwowej Inspekcji
Pracy, Komisja Okręgowa w Opolu.
Komitet organizacyjny zaproponował uczestnikom bajkowe i muzyczne miejsca Opolszczyzny, piesze i rowerowe zdobycie szczytu Biskupiej Kopy, a także wodne atrakcje. Sądząc po opiniach, rajd spodobał
się uczestnikom.
Największym zainteresowaniem cieszyła się wycieczka autokarowa do Zamku w Mosznej oraz do Muzeum
Polskiej Piosenki w Opolu. Spacer z gwiazdami i słodkości w pałacowych komnatach oczarowały zwiedzających rajdowiczów. W Muzeum Polskiej Piosenki hitem
okazały się budki do nagrywania piosenek, w których
zwiedzający mogli zarejestrować swój ulubiony utwór
i wysłać go mailem na pamiątkę.
Fani wodnych atrakcji wybrali się na spływ kajakowy
po Małej Panwi. Trasa była dosyć wymagająca, ale wśród
przepięknej przyrody, co wynagradzało trud. Pogoda
dopisała, więc szybko pojawiła się piękna opalenizna.
Rowerem po górach? Dlaczego nie… Chociaż wycieczka rowerowa nie cieszyła się dużym zainteresowaniem, to zrobiła największe wrażenie na uczestnikach
rajdu. Amatorzy rowerowych wycieczek zaliczyli strome podjazdy Kopy Biskupiej. Do dyspozycji były rowery elektryczne, które pomogły wjechać na sam szczyt.
Nagrodą były zjazdy, podczas których osiągnęliśmy
prędkość 55 km/h. Szczyt Kopy Biskupiej można było
zdobyć również pieszo z licencjonowanym przewodnikiem. Spotkanie dwóch grup na górze zorganizowano przy ognisku.
Rajdowiczom stacjonarnym zapewniono atrakcje na
miejscu oraz możliwość podziwiania Gór Opawskich.
Każdy z uczestników znalazł coś dla siebie. Nie zabrakło
również tańców do białego rana oraz dobrego jedzenia.
Dziękujemy za obecność i wspaniałą atmosferę, za
udane wycieczki i ciepłe słowa. Komitet organizacyjny
przekazał pałeczkę przedstawicielom Zielonej Góry.
Życzymy powodzenia w przygotowaniach i czekamy
na przyszły rok. Niech moc będzie z Wami!
komitet organizacyjny rajdu
OIP Opole

Dokończenie ze str. 36
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Miejsce dotknięcia przez
poszkodowanego
wspornika pomocniczego
sieci trakcyjnej.

Pociąg sieciowy wykorzystywany do wymiany
izolatorów w sieci trakcyjnej.

urządzeniach elektroenergetyki kolejowej, w której wyraźnie
określono zakaz rozszerzania pracy poza zakres i miejsce określone w poleceniu.
Kierujący zespołem, szukając kolejnych izolatorów do wymiany, nie zwracał uwagi na numery lokat. W konsekwencji dopuścił do przystąpienia do pracy na odcinku sieci jezdnej będącej
pod napięciem (poza sekcjonowaniem).
Po rozszerzeniu miejsca pracy (zdjęciu uszyniaczy) kierujący
zespołem i dopuszczający nie zapewnili ponownego dopuszczenia do pracy, w szczególności:
– przed wejściem na górny pomost pociągu sieciowego i przystąpieniem do pracy nie sprawdzili wspólnie przygotowania
miejsca pracy (założenia uszyniaczy); w konsekwencji obaj weszli do strefy niebezpiecznej, w której było możliwe bezpośrednie dotknięcie sieci jezdnej będącej pod napięciem 3kV;
– dopuszczający nie udowodnił braku napięcia w sieci jezdnej
poprzez dotknięcie zewnętrzną stroną gołej dłoni elementów,
które powinny być wyłączone i uziemione, natomiast chwycił
dłońmi będący pod napięciem sieci wysięgnik pomocniczy.
Obowiązek ponownego dopuszczenia do pracy, po zmianie
zabezpieczenia miejsca pracy (zdjęciu uszyniaczy), pracodawca
również określił we wspomnianej instrukcji.
Kierujący zespołem, pomimo braku uszynienia sieci jezdnej
w miejscu pracy, nie nakazał poszkodowanemu natychmiastowego opuszczenia górnego pomostu pociągu, a ponadto osobiście wszedł na górny pomost pociągu w celu przygotowania
go do pracy. Tymczasem, jak wynikało z zapisów cytowanej instrukcji, w przypadku pojawienia się zagrożenia w miejscu pra-

Uszkodzone osłona i żyła przewodu uszyniacza.

cy miał obowiązek przerwać pracę.
Podczas kontroli inspektor stwierdził ponadto, że pracownicy podczas pracy stosowali uszkodzony sprzęt ochronny: uszyniacz z uszkodzoną osłoną i żyłą przewodu oraz naprawiany
drążek izolacyjny uszyniacza, w związku z czym wydał decyzję
wycofania tego sprzętu z eksploatacji.
Na podstawie zeznań świadków zdarzenia oraz analizy dokumentacji inspektor pracy ustalił następujące przyczyny wypadku:
– nieprawidłowe zaplanowanie zadań przez kierującego zespołem, który polecił pracownikom wykonywanie pracy poza
miejscem określonym w poleceniu pisemnym, na odcinku sieci
jezdnej będącym pod napięciem;
– nieużywanie środków ochrony zbiorowej – uszyniaczy; poszkodowany jako dopuszczający przed wejściem na pociąg sieciowy nie założył uszyniaczy w miejscu pracy; pomimo ich braku dotknął do sieci trakcyjnej będącej pod napięciem i w efekcie
został porażony;
– wejście do strefy niebezpiecznej bez upewnienia się, czy
nie ma zagrożenia; poszkodowany przed wejściem na pociąg
nie sprawdził obecności napięcia oraz założenia uziemiaczy.
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w zakresie
przygotowania miejsca pracy, dopuszczeniem do pracy w warunkach szczególnego zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego oraz
stanem sprzętu ochronnego używanego przez pracowników, inspektor zastosował wobec kierującego zespołem karę grzywny
w drodze mandatu.
inspektor pracy Jacek Żerański
OIP Olsztyn

Przypisy:
1. Lokata – słup na kolejowym szlaku trakcyjnym o określonym numerze.
2. Uszynienie ma na celu wyrównanie potencjałów sieci jezdnej i powrotnej (szyn kolejowych) przez sprowadzenie do ziemi ładunku szczątkowego. Ponadto uszynienie sieci powoduje natychmiastowe wyłączenie napięcia, gdyby się ono pojawiło podczas
prowadzenia robót. Uszynienie ochronne polega na bezpośrednim połączeniu (zwarciu) sieci jezdnej z uziemionymi szynami.
Używa się do tego specjalnych uszyniaczy znajdujących się w każdym elektrycznym pojeździe trakcyjnym.
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INFORMACJA OKRESOWA
AKTY PRAWNE
– Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2019 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz.U. 2019, poz. 544).
– Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2019 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
ustawy o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach (Dz.U. 2019, poz. 553).
– Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2019 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej
(Dz.U. 2019, poz. 576).
– Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy
o izbach gospodarczych (Dz.U. 2019, poz. 579).
– Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2019 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
ustawy o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych (Dz.U. 2019, poz. 580).
– Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2019 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
ustawy o rybołówstwie morskim (Dz.U. 2019,
poz. 586).
– Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy
o szczególnych rozwiązaniach związanych
z ochroną miejsc pracy (Dz.U. 2019, poz. 669).
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– Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2019 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. 2019, poz. 645).
– Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2019 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych
(Dz.U. 2019, poz. 681).
– Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy
o transporcie kolejowym (Dz.U. 2019, poz. 710).
– Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2019 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
ustawy o ochronie informacji niejawnych
(Dz.U. 2019, poz. 742).
– Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 15 marca 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą
dla pracowników zatrudnionych w Centrum
Unijnych Projektów Transportowych (Dz.U.
2019, poz. 530).
– Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 7 marca 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą
dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych działających w ochronie zdrowia (Dz.U.
2019, poz. 532).
– Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 21 marca 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą
dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych (Dz.U. 2019, poz. 593).
– Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw
z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych (Dz.U. 2019, poz. 604).
– Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 kwietnia

2019 r. w sprawie przyznania spółdzielni socjalnej środków na utworzenie stanowiska pracy
i finansowanie kosztów wynagrodzenia osób
niepełnosprawnych (Dz.U. 2019, poz. 723).
– Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 15 kwietnia 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą
dla pracowników zatrudnionych w niektórych
jednostkach organizacyjnych resortu sprawiedliwości (Dz.U. 2019, poz. 731).
– Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 kwietnia
2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą
dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach
oświatowych prowadzonych przez organy
administracji rządowej oraz w niektórych
innych jednostkach organizacyjnych (Dz.U.
2019, poz. 732).
– Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 kwietnia
2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej
działających w zakresie rolnictwa (Dz.U. 2019,
poz. 733).
– Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie
niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych), (Dz.U. 2019, poz. 730).
– Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 stycznia 2019 r.
w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw,
włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym
kwartale 2018 r. (M.P. 2019, poz. 66).
– Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 stycznia 2019 r.
w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez
wypłaty nagród z zysku w 2018 r. (M.P. 2019,
poz. 67).
Opracowała: Aleksandra Bodzińska
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Porażenie podczas wymiany izolatorów
Nieprawidłowości w zakresie
przygotowania miejsca pracy,
dopuszczenie do pracy w warunkach
szczególnego zagrożenia zdrowia
i życia ludzkiego oraz stan sprzętu
ochronnego używanego przez
pracowników doprowadziły
do porażenia prądem jednego
z pracowników.

W

dniu wypadku poleceniodawca z zakładu energetycznego wystawił polecenie pisemne dotyczące wymiany izolatorów ukośnika i odciągów w określonych lokatach1 sieci
trakcyjnej jezdnej w dwóch torach na stacji kolejowej. Praca miała
być wykonana z całkowicie wyłączonym napięciem. Zespół, który
miał wykonać pracę, składał się z 5 pracowników zakładu energetycznego: maszynisty, kierownika pociągu, montera, dopuszczającego – poszkodowanego (wiek: 46 lat, zatrudniony na stanowisku
elektromontera sieci trakcyjnej, miał wymagane kwalifikacje w zakresie eksploatacji urządzeń energetycznych w grupie elektryczna sieć trakcyjna 3 kV prądu stałego) oraz kierującego zespołem.
Po wyłączeniu napięcia w sieci trakcyjnej obu torów dyspozytor o godz. 23:00 wydał zgodę na przygotowanie miejsca pracy.
Po założeniu przez poszkodowanego uszynienia2 kierujący zespołem poinformował dyspozytora o przygotowaniu miejsca pracy.
Następnie zespół przystąpił do wymiany izolatorów. Prace wykonywano przy użyciu specjalnego pociągu sieciowego wykorzystywanego do wymiany izolatorów w sieci trakcyjnej

Najpierw wymieniono izolatory w sieci jezdnej nad jednym
z torów. Następnie kierujący zespołem, nie zwracając uwagi na
zakres prac określony w poleceniu pisemnym, polecił poszkodowanemu zdjęcie uszynień na kolejnych dwóch torach, w celu
przejechania pociągiem na kolejne lokaty znajdujące się poza zakresem polecenia. Po zdjęciu uszyniaczy pracownicy pojechali
pociągiem sieciowym szukać kolejnych izolatorów do wymiany.
Za przejazdem kolejowym znaleźli stare izolatory do wymiany
w miejscu, w którym sieć jezdna była pod napięciem (poza sekcjonowaniem, czyli wydzielonym odcinkiem sieci trakcyjnej).
Nikt z pracowników nie zauważył przejechania poza sekcjonowanie na odcinek sieci będący pod napięciem. Kierujący zespołem
polecił monterowi zawiesić uszynienie. W tym czasie, pomimo
braku uszynienia sieci jezdnej w miejscu pracy, w celu przygotowania się do pracy na górny pomost pociągu wszedł najpierw
poszkodowany, a zaraz za nim kierujący zespołem.
Około godziny 23:40, przy ograniczonej widoczności, poszkodowany chwycił znajdujący się pod napięciem 3kV wspornik pomocniczy sieci trakcyjnej i został porażony prądem. Kierujący zespołem odciągnął go za kurtkę od wspornika. Następnie wycofano
pociąg poza odcinek sieci jezdnej będący pod napięciem i przystąpiono do reanimacji poszkodowanego, który stracił przytomność. W wyniku wypadku pracownik doznał poważnych poparzeń obu dłoni. Przez tydzień był w śpiączce, wyszedł ze szpitala
dopiero po kilku tygodniach.

Ustalenia inspektora pracy
Jak ustalił inspektor pracy, kierujący zespołem z premedytacją
postanowił rozszerzyć prace poza miejsce określone w poleceniu, nie uzgadniając tego z poleceniodawcą. Było to niezgodne z zakładową instrukcją bezpieczeństwa i higieny pracy przy
Dokończenie na str. 34

