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Kuźnia kadr

Przy wykonywaniu prac związanych
z budową studni naruszono wszystkie przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, co doprowadziło do zdarzenia wypadkowego, w wyniku
którego Łukasz W. poniósł śmierć.

Polska dołączyła
do grona krajów
zagrożonych
koronawirusem.
Oznacza to, że przed
państwem i jego
służbami stają nowe
wyzwania związane
z zapewnieniem
bezpieczeństwa
obywatelom.

IP 6 -7/2018

Okładka: fot. Photogenica
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Niewątpliwie ważną rolę wspierającą organy państwa spełniać będą pracodawcy, którzy na co dzień
są odpowiedzialni za zapewnienie swoim pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
Trzeba jednak pamiętać, by działania podejmowane w celu ochrony życia i zdrowia pracowników nie były
sprzeczne z powszechnie obowiązującym prawem i nie skutkowały naruszeniem ich dóbr osobistych.
Kluczowe dla skuteczności zastosowanych rozwiązań jest wykonywanie zaleceń, wskazówek i decyzji
organów państwa wydawanych w celu ochrony życia i zdrowia wszystkich osób przebywających
na terytorium naszego kraju.
Państwowa Inspekcja Pracy jako organ państwa odpowiedzialny za nadzór i kontrolę w zakresie
zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy jest także zaangażowana w działania na rzecz ograniczenia zagrożeń związanych z koronawirusem. Przygotowaliśmy i stale uzupełniamy wskazówki dotyczące
inicjatyw podejmowanych w związku z nowymi zagrożeniami. W przypadku pytań i wątpliwości
na bieżąco udzielamy szczegółowych wyjaśnień.
Apeluję do pracodawców i pracowników o wzajemną troskę i przestrzeganie przepisów oraz
wytycznych stosowanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

24 Elegia przy ścinaniu drzewa

Leśnictwo w Polsce, podobnie jak w innych krajach, traktowane jest jako dział pracy
szczególnie ciężkiej i niebezpiecznej o dużym ryzyku zawodowym. Do najcięższych wypadków,
często ze skutkiem śmiertelnym dochodzi podczas ścinki i obalania drzew.
Wiesław Łyszczek
Główny Inspektor Pracy

W SEJMIE RP

Rośnie skuteczność działań
prewencyjnych w rolnictwie

Wiadomości
nie tylko z kraju

Prewencja zagrożeń
bezpieczeństwa i zdrowia
w gospodarstwach
rolnych osób
ubezpieczonych
w Kasie Rolniczego
Ubezpieczenia
Społecznego była
wiodącym tematem
obrad Rady Ochrony
Pracy 11 lutego 2020 r.
w siedzibie Sejmu.

W posiedzeniu uczestniczył Główny Inspektor Pracy
Wiesław Łyszczek z Zastępcą Głównego Inspektora Pracy
Bogdanem Drzastwą.
Jak poinformowała Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Aleksandra Hadzik, dane statystyczne na
temat wypadków świadczą o znaczącej poprawie w ostatnich latach bezpieczeństwa pracy na terenach wiejskich.
W 2019 r. do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zgłoszono 13 641 wypadków, o 11 proc. mniej niż w roku poprzednim, a od 2010 r. liczba wypadków zmniejszyła się o prawie
połowę. W dwóch ostatnich latach wskaźnik wypadkowości zmalał z 9,5 do 8,5. Liczba wypłaconych jednorazowych odszkodowań
z tytułu wypadków od 2010 r. zmniejszyła się o blisko 40 proc.
Na poprawę bezpieczeństwa pracy w rolnictwie istotny wpływ
ma działalność prewencyjna podejmowana w tym środowisku
przez liczne instytucje, urzędy i organy, w tym Państwową Inspekcję Pracy. „Realizując ustawowe zadania, Państwowa Inspekcja Pracy podejmuje inicjatywy edukacyjne, doradcze i popularyzatorskie mające na celu przeciwdziałanie nieszczęśliwym
zdarzeniom wśród osób pracujących i mieszkających w gospodarstwach rolnych. Działaniami prewencyjnymi inspekcji pracy objęci są nie tylko rolnicy, ale także członkowie rodzin rolniczych, uczniowie i studenci szkół rolniczych oraz mieszkańcy
obszarów wiejskich” – stwierdził podczas posiedzenia Główny
Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek.
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Solidarność broni budżetu PIP
Niezależny Samorządowy Związek Zawodowy „Solidarność”
sprzeciwia się ograniczaniu budżetu Państwowej Inspekcji Pracy – czytamy w piśmie skierowanym do Wicemarszałka Sejmu
Ryszarda Terleckiego przez Przewodniczącego Solidarność
Piotra Dudę. Podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Finansów
publicznych 29 stycznia 2020 r. poseł Henryk Kowalczyk zgłosił poprawkę do projektu ustawy budżetowej na 2020 r. w części
dotyczącej Państwowej Inspekcji Pracy, mającą na celu zmniejszenie wydatków PIP o 13.659 tys. zł. Odrzucenie poprawki Solidarność argumentuje coraz większą liczbą ustawowych zadań
powierzanych Państwowej Inspekcji Pracy. Według związku,
sprawność funkcjonowania oraz szybkość podejmowania decyzji przez odpowiednio wynagradzanych inspektorów i pracowników Państwowej Inspekcji Pracy gwarantuje zwiększenie
przestrzegania praw pracowniczych.

czystościach w Bielsku-Białej uczestniczył Główny Inspektor
Pracy Wiesław Łyszczek. Prezydent RP Andrzej Duda napisał
do uczestników rocznicowych uroczystości list, który odczytała
Agnieszka Lenartowicz-Łysik doradca Prezydenta RP. Pozdrowienia dla zebranych i dla wszystkich bohaterów podbeskidzkiego strajku z 1981 roku przekazali także Diecezjalny Duszpasterz Ludzi Pracy Ksiądz Prałat Józef Oleszko i przedstawiciel
Jego Ekscelencji Biskupa Diecezji Cieszyńskiej Kościoła ewangelicko-augsburskiego Adriana Korczago ks. Waldemar Szajthauer, a także – na filmie – Sekretarz Stanu w Ministerstwie
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed i Poseł
do Parlamentu Europejskiego Jadwiga Wiśniewska. W obchodach rocznicy strajków Państwową Inspekcję Pracy reprezentowali również: Wicedyrektor Departamentu Kadr i Szkoleń GIP
Iwona Hadacz, Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach Piotr Kalbron, oraz Kierownik Oddziału w Bielsku-Białej Karol Pietrasina.

Plany pracy PIP na komisji sejmowej

Na posiedzeniu sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej 11 lutego 2020 r. Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek
przedstawił „Program działania PIP na 2020 r”. Główny Inspektor Pracy podkreślił, że Państwowa Inspekcja Pracy planując
swoje działania, chce osiągnąć efekt, jakim jest poprawa bez-

W Brukseli o wspólnych inspekcjach
Szerzej wielokierunkowe inicjatywy profilaktyczne Państwowej Inspekcji Pracy na rzecz ochrony życia i zdrowia w środowisku
wiejskim przybliżyła członkom Rady Ochrony Pracy Wicedyrektor
Departamentu Prewencji i Promocji Głównego Inspektoratu Pracy Katarzyna Mietelska. Omówiła główne kierunki działań prewencyjnych Państwowej Inspekcji Pracy w rolnictwie, koncentrując się na przedsięwzięciach informacyjno-edukacyjnych, takich
jak: szkolenia, wizytacje gospodarstw, doradztwo techniczne, publikacja broszur i materiałów prewencyjnych oraz na działaniach
popularyzatorskich, głównie konkursach. Podkreśliła znaczenie
współpracy Państwowej Inspekcji Pracy z partnerami działającymi na rzecz rolnictwa, w tym zwłaszcza z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
W posiedzeniu, któremu przewodniczył Przewodniczący Rady
Ochrony Pracy Poseł Janusz Śniadek, Państwową Inspekcję Pracy
reprezentował także Doradca Głównego Inspektora Pracy Grzegorz Nieradka.
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W dniu 6 lutego br. w Brukseli odbyło się pierwsze spotkanie Grupy Roboczej ds. Inspekcji Europejskiego Urzędu ds. Pracy (ELA).
Przedmiotem dyskusji były projekty opracowanych przez ELA
wzorów następujących dokumentów: umowy w sprawie wspólnych i uzgodnionych inspekcji, sprawozdania z takich inspekcji
oraz zaproponowanego schematu związanych z nimi procedur.
W spotkaniu Państwową Inspekcję Pracy reprezentowali: Wicedyrektor Departamentu Legalności Zatrudnienia Głównego Inspektoratu Pracy Marek Popkiewicz i – w charakterze tłumacza
– Teresa Jastrzębska, główny specjalista w Sekcji Współpracy
z Zagranicą w Gabinecie GIP.

Rocznica podbeskidzkiego strajku
6 lutego 2020 r. w 39. rocznicę zakończenia podbeskidzkiego
strajku generalnego Solidarność Podbeskidzia zorganizowała uroczystości upamiętniające to wydarzenie. Strajk trwał od
27 stycznia do 6 lutego 1981 r., brało w nim udział blisko 20 tys.
pracowników z ponad 400 zakładów pracy i instytucji. W uroIP 3/2020

pieczeństwa i poszanowania praw pracowników. Na 2020 r. zaplanowano przeprowadzenie 72 tys. kontroli, czyli o 2 tys. więcej niż zaplanowanych na 2019 r. Wyjaśnień na pytania udzielali
przedstawiciele inspekcji: Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek, Zastępca Głównego Inspektora Pracy Bogdan Drzastwa,
Dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli Głównego Inspektoratu Pracy Jakub Chojnicki, Dyrektor Departamentu Analiz
i Statystyki GIP Grzegorz Gałek, Dyrektor Departamentu Prawnego GIP Wojciech Gonciarz, Wicedyrektor Departamentu Prewencji i Promocji GIP Katarzyna Mietelska, Wicedyrektor Departamentu Legalności Zatrudnienia GIP Marek Popkiewicz
oraz Doradca Głównego Inspektora Pracy Grzegorz Nieradka.
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Członkowie komisji, której obradom przewodniczył Poseł Janusz Śniadek, przyjęli informację dotyczącą planów działalności inspekcji pracy w 2020 r.

Senatorowie poparli budżet PIP
Senacka Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej na
posiedzeniu 20 lutego 2020 r. rozpatrzyła ustawę budżetową
w części dotyczącej Państwowej Inspekcji Pracy. Przyjęła poprawkę zakładającą przywrócenie inspekcji środków w budżecie uszczuplonym w toku prac sejmowych. Uczestniczący w posiedzeniu Główny Inspektor Pracy. Wiesław Łyszczek poprosił
senatorów o przywrócenie budżetu Państwowej Inspekcji Pracy w zaplanowanej przez urząd wysokości. Senator Bogusława
Orzechowska poparła apel Głównego Inspektora Pracy. W posiedzeniu, któremu przewodniczył Senator Jan Filip Libicki, wzięli
udział: Doradca Głównego Inspektora Pracy Grzegorz Nieradka, główny specjalista w Departamencie Budżetu i Finansów GIP
Renata Jastrzębska.

Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek 26 lutego 2020 r. wziął
udział w gali finałowej XII edycji konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”. Konkurs, organizowany przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” promuje pracodawców, którzy wyróżniają się w zakresie przestrzegania przepisów
prawa pracy. Honorowy patron konkursu Prezydent RP Andrzej
Duda podczas uroczystości podkreślił, że w tym konkursie kan-

dydatów do nagrody zgłaszają sami pracownicy. W uroczystości
wzięli udział także Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Marlena Maląg, Poseł na Sejm, Przewodniczący Rady Ochrony
Pracy Janusz Śniadek, i Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ
„Solidarność” Piotr Duda.

Konferencja Europa Karpat
Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek 22 lutego wziął udział
w międzynarodowej konferencji Europa Karpat w Krasiczynie,
podczas której parlamentarzyści, ministrowie, przedstawiciele
biznesu z kilkunastu krajów dyskutowali o płaszczyznach rozwoju, i wspólnych wartościach w Europie Wschodniej. Podczas panelu „Jakiej Europy chcemy? Jak zreformować Unię?” z udziałem
m.in. Profesora Zdzisława Krasnodębskiego i Szefa Gabinetu
Prezydenta RP Ministra Krzysztofa Szczerskiego rozmawiano
o przyszłości Europy w kontekście prawa i wolności, sprawiedliwości i bezpieczeństwa oraz kryzysu klimatycznego. Kolejny
panel, z udziałem m.in. Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka, poświęcony był eliminacji barier infrastrukturalnych, ko6
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Rocznica Porozumień
Rzeszowsko-Ustrzyckich
Uroczystą Mszą św. w Katedrze Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Rzeszowie 23 lutego 2020 r. rozpoczęły się obchody 39. rocznicy Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich. W obchodach uczestniczył Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek. Złożono wiązanki
kwiatów pod tablicą upamiętniającą Jego Ekscelencję Księdza Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka oraz pomnikiem Św. Jana Pawła
II, a także tablicą poświęconą Strajkom Rzeszowsko-Ustrzyckim.
Obchodom towarzyszyła konferencja poświęcona Porozumieniom Rzeszowsko-Ustrzyckim, którą otworzył Przewodniczący
podkarpackiej Solidarności Jerzy Bednarz. W spotkaniu uczestniczyła Poseł na Sejm RP i przewodnicząca NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” Teresa Hałas.

Koronawirus

munikacji, drogom (m.in. Via Carpatii) i kolei szybkiego ruchu.
Trzeci panel, o współpracy parlamentarnej w Europie Środkowej, prowadził Wicemarszałek Sejmu, członek Rady Ochrony
Pracy Ryszard Terlecki. Paneliści skupili się na wspólnych projektach, kryzysie migracyjnym, pokoju w regionie i budowaniu
silnych sąsiedzkich relacji. W konferencji wzięli udział także Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak oraz prezes Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A., były Minister Finansów Jerzy Kwieciński. Wiesławowi
Łyszczkowi towarzyszył Doradca Grzegorz Nieradka.

Kondolencje
Głównego Inspektora Pracy
Z wielkim smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci
górnika z Zakładów Górniczych Rudna w Polkowicach,
będącej skutkiem wstrząsu. Przekazuję najgłębsze
wyrazy współczucia rodzinie i bliskim. Tego życia nie
przywrócimy, ale jako Państwowa Inspekcja Pracy
musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, by do takich
tragedii nie doszło już nigdy.

Wiesław Łyszczek, Główny Inspektor Pracy
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W związku z licznymi wątpliwościami, dotyczącymi stosowania przepisów prawa pracy
odnoszących się do relacji między pracodawcą a pracownikami w sytuacji zagrożenia
zarażeniem koronawirusem SARS-CoV-2, Państwowa Inspekcja Pracy przygotowała
odpowiedzi na pytania dotyczące tej problematyki. Dodatkowe informacje
i zalecenia znajdują się także na stronie internetowej Głównego Inspektoratu
Sanitarnego: https://gis.gov.pl/.

Czy pracownik może odmówić wyjazdu w rejony, gdzie występuje koronawirus, ze względu na groźbę zarażenia?
Zgodnie z art. 210 § 1 Kodeksu pracy w razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny
pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma
prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego. Zatem pracownik, którego pracodawca wysyła w delegację (wyjazd służbowy) w rejony
zagrożone koronawirusem, może odmówić wykonania takiego
polecenia ze względu na bezpośrednie zagrożenie swojego życia lub zdrowia oraz ryzyko rozprzestrzenienia choroby w kraju, tzn. narażenie na niebezpieczeństwo innych osób. Dla pracodawcy i pracownika przy podejmowaniu decyzji dotyczących
wyjazdu służbowego w rejony zagrożone powinny być wiążące zalecenia, komunikaty właściwych organów państwowych,
w szczególności Państwowej Inspekcji Sanitarnej czy Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Jeżeli pracownik zdecyduje się na wyjazd w regiony, gdzie może
być narażony na zarażenie koronawirusem, wówczas pracodawca
powinien ocenić ryzyko związane z takim wyjazdem i zapewnić
pracownikowi odpowiednie środki ograniczające ryzyko zarażenia patogenem oraz podjąć działania, które zminimalizują potenIP 3/2020

cjalne zagrożenie, np. zorganizować tak wyjazd, by czas przebywania w niebezpiecznym miejscu był jak najkrótszy.
Czy pracodawca może zlecić dodatkowe badania lekarskie pracownikowi, który powraca do pracy po wyjeździe do regionu/kraju, w którym był narażony na zakażenie koronawirusem?
Prawo pracy określa zasady kierowania pracowników na badania lekarskie i przeprowadzania badań wstępnych, okresowych
i kontrolnych pracownika. Przepisy nie przewidują kierowania pracownika na badania w związku ze zwiększonym ryzykiem zachorowania na choroby wirusowe. Zgodnie z art. 229 Kodeksu pracy
pracownik podlega badaniom profilaktycznym: wstępnym – przy
przyjęciu do pracy, a także okresowym i kontrolnym. Zakres i częstotliwość badań okresowych ustala lekarz zgodnie ze wskazówkami metodycznymi w sprawie przeprowadzania badań profilaktycznych. Badania kontrolne są wykonywane w przypadku, gdy
niezdolność pracownika do pracy trwała dłużej niż 30 dni. Tryb
i zakres badań profilaktycznych pracowników są uregulowane
przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej
z dnia 39 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej
nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy (Dz. U z 2016 r. poz. 2067).
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Zdrowie
Zgodnie z przepisem § 6 wskazanego rozporządzenia przeprowadzenie badań lekarskich poza terminami wynikającymi
z częstotliwości wykonywania badań okresowych i orzekanie
o możliwości wykonywania dotychczasowej pracy może zachodzić w przypadku: konieczności przeniesienia pracownika do
innej pracy ze względu na stwierdzenie szkodliwego wpływu
wykonywanej pracy na zdrowie pracownika (art. 155 § 1 Kodeksu pracy); stwierdzenie u pracownika objawów wskazujących
na powstanie choroby zawodowej (art. 230 § 1 Kodeksu pracy);
stwierdzenia niezdolności do wykonywania dotychczasowej pracy u pracownika, który uległ wypadkowi przy pracy lub u którego stwierdzono chorobę zawodową, lecz nie zaliczono do żadnej z grup inwalidów (art. 231 Kodeksu pracy).
Skierowanie na przeprowadzenie badania wydaje pracodawca po zgłoszeniu przez pracownika niemożności wykonywania
dotychczasowej pracy.
Przepisy Kodeksu pracy oraz wspomnianego rozporządzenia
nie uprawniają natomiast pracodawcy do skierowania pracownika na badania lekarskie w sytuacji, gdy np. pracownik jest przeziębiony i może zagrażać innym pracownikom, bez zgody tego
pracownika, jeżeli nie zbiega się to z terminem kolejnego badania okresowego.Stosownie do art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U z 2019
r. poz. 537 z późn. zm.) lekarz może przeprowadzić badanie lub
udzielić innych świadczeń zdrowotnych, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, po wyrażeniu zgody przez pacjenta. Wyjątki w tym zakresie przewiduje w szczególności ustawa z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń
i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U z 2019 r. poz.1239 z późn. zm.).
Czy pracodawca może zabronić pracownikowi wykorzystania urlopu, jeżeli ma on być wykorzystany w kraju, gdzie jest
duże ryzyko zainfekowania koronawirusem?
Pracodawca nie ma podstaw prawnych do zbierania informacji dotyczących miejsca wypoczynku pracownika, a pracownik nie jest zobowiązany do ujawniania miejsca spędzania urlopu wypoczynkowego.
Czy pracodawca może nie dopuścić do pracy pracownika, który wraca do pracy z pobytu w kraju/regionie objętym działaniem koronawirusa?
Pracodawca nie jest uprawniony do dokonywania samodzielnie
oceny stanu zdrowia pracownika. Niedopuszczenie pracownika do
pracy, ze względu na potencjalne zarażenie wirusem może narazić pracodawcę na zarzutu o nękanie czy stosowanie mobbingu.
W jakiej formie pracodawca ma powierzyć pracownikowi pracę zdalną – ustnej czy pisemnej?
Ustawa nie wskazuje formy polecenia pracy zdalnej. W konsekwencji należałoby uznać, że takie polecenie może zostać wydane
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w dowolnej formie, również ustnie. W interesie obu stron stosunku pracy (pracownika i pracodawcy) byłoby jednak potwierdzenie
faktu polecenia pracy zdalnej (np. pismo skierowane do pracownika, służbowy e-mail).
Na jak długi okres praca zdalna może być powierzona?
Ustawa nie określa maksymalnego okresu wykonywania pracy zdalnej. Decyzja w tym zakresie należy do pracodawcy – może
to być czas oznaczony, jednakże uzasadniony przeciwdziałaniem
COVID-19. Jednocześnie należy wskazać, że art. 3 ustawy utraci
moc po upływie 180 dni od dnia wejścia w życie ustawy. Wydaje
się zatem, że czas, na jaki pracodawca może polecić pracownikowi
wykonywanie pracy zdalnej, nie może wykraczać poza ww. okres.
Czy pierwotnie określony czas świadczenia pracy zdalnej
może być skracany lub wydłużany?
Ustawa nie zawiera żadnych ograniczeń w tym zakresie, należy
zatem uznać, że dopuszczalne jest zarówno skrócenie jak i wydłużenie okresu świadczenia pracy zdalnej na czas oznaczony i uzasadniony przeciwdziałaniem COVID-19.
Czy pracownik może zakwestionować polecenie dotyczące pracy zdalnej?
Obowiązkiem pracownika jest stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę (art. 100 § 1 k.p.). Dotyczy to także polecenia pracy zdalnej.
Czy odmowa świadczenia pracy zdalnej jest podstawą do pociągnięcia pracownika do odpowiedzialności
(kara porządkowa)?
Odmowa wykonania polecenia pracodawcy, o ile nie jest ono
sprzeczne z prawem lub umową o pracę, może skutkować nałożeniem na pracownika kary porządkowej. Zgodnie z art. 108 § 1
k.p. pracodawca może stosować karę upomnienia lub nagany za
nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, jak również przepisów bezpieczeństwa
i higieny pracy.
Czy praca zdalna może być powierzona niezależnie od warunków mieszkaniowych, rodzinnych? Co w sytuacji, gdy
w miejscu zamieszkania, w ocenie pracownika, praca nie
może być świadczona ze względu na warunki i stosunki panujące w domu?
Przepisy ustawy nie odwołują się do warunków mieszkaniowych lub rodzinnych pracownika przy polecaniu pracy zdalnej.
Jednak w przypadku zgłoszenia przez pracownika braku możliwości świadczenia pracy w miejscu zamieszkania, pracodawca powinien wyznaczyć pracownikowi inne miejsce wykonywania pracy zdalnej.
IP 3/2020

Czy polecenie dotyczące pracy zdalnej musi zawierać uzasadnienie?
Ustawa nie przewiduje obowiązku uzasadniania polecenia pracy zdalnej. Stanowi natomiast, że pracodawca może polecić pracownikowi pracę zdalną tylko w celu przeciwdziałania COVID-19.
Polecając pracownikowi pracę zdalną pracodawca powinien więc
działać w ww. celu.
Czy są konkretne okoliczności (np. zachorowania w okolicy,
regionie gdzie ma siedzibę pracodawca) upoważniające pracodawcę do stosowania pracy zdalnej? Czy wystarczy jego
przeświadczenie i doświadczenie życiowe?
W rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19..., za „przeciwdziałanie COVID-19”
rozumie się wszelkie czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby. Zatem przesłanki polecenia pracownikowi pracy zdalnej są szerokie i w praktyce każdy pracodawca,
choćby ze względu na profilaktykę, może polecić pracownikom
pracę zdalną.
Czy pracodawca może polecić wykonywanie pracy zdalnej
w innym miejscu niż dom pracownika?
Zgodnie z art. 3 ustawy w celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas
oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę poza miejscem
jej stałego wykonywania (praca zdalna). Takie brzmienie przepisu wskazuje, że pracodawca może powierzyć wykonywanie pracy zdalnej także w innym miejscu niż dom pracownika.
IP 3/2020

Jakie są uprawnienia pracownika w razie zamknięcia zakładu pracy lub niemożności wykonywania pracy zdalnej z powodu COVID-19?
W przypadku, gdy pracodawca będzie musiał zamknąć swój
zakład pracy albo jego część, bądź gdy nie ma możliwości polecenia pracownikowi wykonywania pracy zdalnej, zastosowanie
znajdzie art. 81 § 1 Kodeksu pracy. Z przepisu tego wynika, że pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej
wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje wynagrodzenie:
– wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego
stawką godzinową lub miesięczną (dotyczy to pracowników wynagradzanych w stałej stawce godzinowej, np. 20 zł za godzinę lub
w stałej stawce miesięcznej, np. 4 tys. zł miesięcznie – ci pracownicy także w czasie przestoju otrzymają te stawki wynagrodzenia),
– jeżeli ww. składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony
przy określaniu warunków wynagradzania - pracownikowi przysługuje 60 proc. wynagrodzenia (dotyczy to m.in. pracowników,
którzy otrzymują wynagrodzenie akordowe lub prowizyjne, tj.
wynagrodzenie określone jako stawka za ilość wytworzonych
produktów bądź określony procent przychodu/dochodu/zysku).
W każdym przypadku wynagrodzenie to nie może być jednak
niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów.
Należy bowiem uznać, że konieczność zamknięcia zakładu pracy w celu przeciwdziałania COVID-19 będzie przyczyną dotyczącą
pracodawcy - mimo, że będzie to przyczyna niezawiniona przez
pracodawcę (podobnie jak odcięcie prądu w mieście, w tym również w zakładzie pracy, co uniemożliwia pracę, powódź która zalała zakład pracy itp.).
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O

bowiązujące nowe uregulowania
dotyczące możliwości powierzenia cudzoziemcom wykonywania pracy,
od chwili wejścia w życie, tj. od 1 stycznia 2018 r. stanowią nie tylko podstawę
do łatwiejszego sposobu pozyskiwania
pracowników z wybranych państw Europy Wschodniej niebędących członkami
Unii Europejskiej, ale generują jednocześnie wiele zagadnień interpretacyjnych.

Niezgodność
ze stanem faktycznym
Biorąc pod uwagę przypadki dotyczące
wątpliwości w zakresie nielegalnego zatrudnienia, należy zauważyć, że największy ich
odsetek stanowi niezgodność warunków
wskazanych w oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy z faktycznymi warunkami ich powierzenia. W szczególności
dotyczy to wymiaru czasu pracy albo liczby godzin pracy w tygodniu lub miesiącu.
W każdym bowiem oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, które podlega wpisaniu do ewidencji
oświadczeń, podmiot powierzający wyko-

nywanie pracy cudzoziemcowi zamieszcza m.in. dane dotyczące pracy oferowanej cudzoziemcowi, w tym wymiar czasu
pracy lub liczbę godzin pracy w tygodniu
lub w miesiącu (zgodnie z treścią art. 88z
ust. 1 pkt 3 lit. g ustawy z dnia 20 kwietnia
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2019 r., poz.
1482 ze zm.). Podstawowy problem polega
tu na możliwości powierzenia cudzoziemcowi pracy ponad bądź poniżej określonego w takim oświadczeniu wymiaru etatu
lub liczby godzin tygodniowych bądź miesięcznych, a w konsekwencji konieczności
uznania powierzenia pracy cudzoziemcowi za nielegalne w przypadku przekroczenia lub zaniżenia określonego w oświadczeniu limitu.
W piśmie z dnia 21 lutego 2019 r., znak
GNL-439-4560-377/18, Główny Inspektor
Pracy zwrócił się do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o udzielenie wyjaśnień co do sposobu interpretaIP 3/2020

cji wskazanego wyżej warunku zawartego
w oświadczeniach o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Kierując się
bowiem literalnym brzmieniem przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, należałoby uznać,
że wszelkie przekroczenia bądź zaniżenia określonego w oświadczeniu limitu
są co do zasady niedopuszczalne. Z jednej strony ma to na celu ochronę polskiego rynku pracy i przeciwdziałanie nadużyciom, w szczególności celowemu zaniżaniu
wymiaru czy liczby godzin pracy. Z drugiej jednak strony sztywna interpretacja
tych przepisów prowadzi do pozbawienia
prawa powierzania i wykonywania pracy
w godzinach nadliczbowych lub ponadwymiarowych, co z kolei może skutkować
przechodzeniem pracodawców i cudzoziemców do tzw. szarej strefy.
W ślad za odpowiedzią Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 kwietnia 2019 r., znak DRP.
IP 3/2020

VIII.40321.85.2019.AD, interpretacji należy każdorazowo dokonywać, mając na uwadze całokształt
okoliczności danej sprawy. Mianowicie, kiedy
powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi w wyższym wymiarze czasu pracy,
aniżeli został on określony w przedmiotowym
oświadczeniu jest „jednorazowe, krótkotrwałe, nie budzi wątpliwości
czy nie służy obchodzeniu przepisów dotyczących
czasu pracy”, nie powinno
rodzić konsekwencji w postaci ukarania grzywną na
podstawie art. 120 ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Ministerstwo podkreśliło ponadto, że zwiększenie wymiaru
czasu pracy musi korelować
z proporcjonalnym podwyższeniem w takiej sytuacji wynagrodzenia wypłacanego
cudzoziemcowi. Oznacza to, że w oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy
cudzoziemcowi określona jest wysokość
wynagrodzenia na poziomie minimalnym
– jest to najniższe wynagrodzenie, jakie
może on otrzymać.
Jednocześnie należy zauważyć, że biorąc pod uwagę przepisy dotyczące wymiaru czasu pracy obowiązującego dla osób
zatrudnionych w ramach stosunku pracy
i przenosząc je na grunt umów cywilnoprawnych, wpisanie oświadczenia do ewidencji z wymiarem wyższym niż wymiar
wynikający z tych przepisów mogłoby powodować planowanie pracy powyżej etatu pracowniczego. Wydaje się, że przyjęte
przez Powiatowe Urzędy Pracy rozwiązanie (nieuregulowane wprost w przepisach
ustawy), w którym w przypadku umów
cywilnoprawnych wskazuje się maksymalnie wymiar miesięczny etatu pracow-

niczego (152, 160 lub 168 godzin) ma na
celu ograniczenie możliwej intencji składających oświadczenie, która zakładałaby
zatrudnianie cudzoziemca w tygodniu lub
miesiącu w takim wymiarze, który w przypadku umowy o pracę stanowiłby naruszenie, a co za tym idzie również i wykroczenie przeciwko przepisom o czasie pracy.
Z funkcjonalnego punktu widzenia przyjęta przez PUP koncepcja stanowi niejako
realizację zapisów art. 24. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w myśl którego to
państwo sprawuje nadzór nad warunkami wykonywania pracy.

Obowiązki informacyjne
Zgodnie z brzmieniem art. 88z ust. 2 pkt 3
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy okres wykonywania pracy określony w oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi
oraz okresy pracy wykonywanej na podstawie oświadczeń wpisanych do ewidencji oświadczeń wynosić mogą łącznie nie
dłużej niż 6 miesięcy w ciągu kolejnych
12 miesięcy, niezależnie od liczby podmiotów powierzających temu cudzoziemcowi wykonywanie pracy. Przedmiotowy
12-miesięczny okres rozliczeniowy ma charakter ruchomy i dotyczy każdego pojedynczego dnia wykonywania pracy przez
cudzoziemca na podstawie oświadczenia. Oznacza to, że w przypadku wskazania w oświadczeniu kilku okresów wykonywania pracy, to podmiot powierzający
winien kontrolować sytuację danego cudzoziemca i dokonać sprawdzenia czy wykonywanie pracy w kolejnych dniach nie
doprowadzi do przekroczenia ustawowego limitu. Owe 12-miesięczne okresy rozliczeniowe ustala się bowiem dla każdego
z podanych okresów oraz dla poszczególnych dni – w żadnym bowiem momencie
wykonywania przez cudzoziemca pracy,
łączny okres pracy określony jako suma
poszczególnych okresów pracy, nie może
przekroczyć 6 miesięcy w ciągu kolejnych
12 miesięcy. Z przedmiotowym obowiązkiem podmiotu powierzającego ściśle zwią11
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zane są poniższe obowiązki informacyjne.
Zgodnie z treścią art. 88z ust. 13 ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, którego oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy
zostało wpisane do ewidencji oświadczeń,
ma obowiązek pisemnego powiadomienia właściwego powiatowego urzędu pracy o podjęciu pracy przez cudzoziemca
najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy oraz
o niepodjęciu przez niego pracy w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia pracy określonego w ewidencji oświadczeń. Należy
podkreślić, że spełnienie obowiązku informacyjnego w zakresie niepodjęcia przez
cudzoziemca pracy w terminie wskazanym
w oświadczeniu nie jest równoznaczne z
anulowaniem oświadczenia ani też w żaden sposób nie wpływa na jego ważność.
Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy pozostaje więc w obrocie prawnym do końca okresu, na jaki zostało ono
wpisane do ewidencji, a cudzoziemiec,
który stawi się do pracy w późniejszym
terminie, będzie mógł do końca ważno-

ści oświadczenia pracę wykonywać. Podmiot powierzający ma wówczas obowiązek
poinformowania właściwego urzędu pracy o stawieniu się cudzoziemca do pracy
najpóźniej w dniu rozpoczęcia przez niego pracy, bez potrzeby rejestrowania nowego oświadczenia.
W oparciu o przekazywane informacje
o podjęciu lub niepodjęciu pracy przez cudzoziemca podmiot powierzający ma możliwość ustalenia, w jakich okresach faktycznie
wykonywał pracę. Jeżeli taka informacja nie
została do właściwego urzędu pracy przekazana, to w praktyce przyjmuje się, że on
wykonywał pracę w czasokresie wskazanym w oświadczeniu.
Przy sprawdzaniu limitów wynikających z ustawy nie bierze się jednak pod
uwagę oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy w przyszłym okresie, bowiem dopiero w przyszłości będzie można
ustalić, czy na podstawie takich oświadczeń praca faktycznie była wykonywana. Samo więc wpisanie oświadczenia do
ewidencji na przyszłość nie daje gwarancji, że w momencie faktycznego wykonywania pracy na jego podstawie, nie dojdzie do przekroczenia dopuszczalnego
przepisami prawa okresu wykonywania
pracy przez cudzoziemca.
Coraz częściej stosowaną praktyką jest
również korzystanie przez podmioty, dla
których wpisano do ewidencji oświadczenie o powierzeniu, z elektronicznej formy
powiadamiania właściwego PUP o podjęciu lub niepodjęciu pracy przez cudzoziemca. Przepis art. 88z ust. 13 ustawy z dnia
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wskazuje, że
obowiązek ten należy spełnić w formie pisemnej. W praktyce, w przypadku podjęcia
pracy (powiadomienie najpóźniej w dniu
rozpoczęcia pracy) wiąże się to z obowiązkiem dostarczenia dokumentu powiadamiającego jeszcze tego samego dnia, tak
by na przedmiotowym piśmie uzyskać prezentatę z datą podjęcia pracy. Tym samym
w związku z rotacją cudzoziemców, powiadamiający stosują formę, która nie została
przewidziana przez przepisy ustawy. JedIP 3/2020

nakże w celu zapewnienia realizacji obowiązku, PUP akceptuje przekazywanie informacji w tej formie. Wydaje się bowiem,
że głównym celem wprowadzenia przedmiotowego przepisu była przede wszystkim sama realizacja obowiązku przekazania
tych informacji. Powyższe może potwierdzać również treść przepisu wykroczeniowego w tym zakresie, który stanowi
o podleganiu karze grzywny w przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym
mowa w przepisie art. 88z ust. 13 lub przekazania nieprawdziwych informacji dotyczących podjęcia lub niepodjęcia pracy
przez cudzoziemca.
Zasada ta działa również w drugą stronę
– tzn. mimo istniejących technicznych możliwości odesłania do podmiotu powierzającego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy wpisanego do ewidencji drogą
elektroniczną, wydrukowane i poświadczone przez urząd oświadczenie należy wysłać w wersji papierowej.

Miejsce pracy
Zgodnie z treścią art. 88z ust. 1 pkt 3 lit. c
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi należy podać miejsce faktycznego
wykonywania pracy, co ma na celu ułatwienie kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców. Strony umowy (umowy o pracę
czy umowy cywilnoprawnej) mają dużą
swobodę przy określaniu tego elementu łączącego je stosunku prawnego, jednak winny uczynić to możliwie dokładnie
i precyzyjnie. Najczęściej miejscem świadczenia pracy jest siedziba pracodawcy, ale
może to być każde inne miejsce, w którym cudzoziemiec wykonuje powierzone
mu obowiązki. Wskazuje się m.in., że miejscem wykonywania pracy może być w rzeczywistości kilka miejsc, a także może być
ono określone poprzez podanie obszaru
geograficznego (np. dany powiat czy województwo). W wyroku z dnia 1 kwietnia
1985 r. (I PR 19/85, OSP 1986, poz. 46) Sąd
Najwyższy uznał, że miejscem pracy jest
stały punkt w znaczeniu geograficznym
IP 3/2020

lub pewien obszar, strefa określona granicami jednostki administracyjnej podziału kraju lub w inny dostatecznie wyraźny
sposób, w którym ma nastąpić świadczenie pracy. Miejsce pracy, według SN, nie
musi być wyposażone w zaplecze socjalne, kadrowe i techniczne, ponieważ nie

posiadających zezwolenie na pracę oraz
cudzoziemców, którzy zostali zwolnieni
z tego obowiązku, przy czym w katalogu,
w którym wskazano przypadki zwolnienia
z przedmiotowego obowiązku (art. 87 ust. 2
ustawy o promocji) nie przewidziano cudzoziemców, którym powierza się pracę

Sąd Najwyższy uznał, że miejscem pracy jest stały
punkt w znaczeniu geograficznym lub pewien obszar,
strefa określona granicami jednostki administracyjnej
podziału kraju lub w inny dostatecznie wyraźny sposób,
w którym ma nastąpić świadczenie pracy. Miejsce
pracy, według SN, nie musi być wyposażone w zaplecze
socjalne, kadrowe i techniczne, ponieważ nie zawsze
wiąże się to z pojęciem siedziby zakładu pracy czy
pracodawcy.
zawsze wiąże się to z pojęciem siedziby
zakładu pracy czy pracodawcy.
Owa zmienność miejsca pracy może
wiązać się z rodzajem i charakterem wykonywanej pracy (np. kierowca, pracownik
budowlany, personel mobilny). Ponadto,
pracownik przedsiębiorstwa budowlanego
realizującego inwestycje w różnych miejscowościach może mieć w umowie o pracę określone miejsce wykonywania pracy
(art. 29 § 1 pkt 2 k.p.) jako miejsce, gdzie
pracodawca prowadzi budowy lub innego
rodzaju stałe prace, ewentualnie ze wskazaniem, na jakim obszarze. Każdorazowo
stałym miejscem pracy takiego pracownika w rozumieniu art. 77 § 1 k.p. jest to miejsce spośród określonych w umowie o pracę, w którym pracownik przez dłuższy czas,
systematycznie świadczy pracę – Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 9 grudnia 2011 r.,
sygn. akt III PZP 3/11.

W zrozumiałym języku
Na uwagę zasługuje również fakt, iż w stosunku do cudzoziemców, co do których
powierzona zostaje praca na podstawie
oświadczenia, nie wskazano wprost obowiązku przedstawienia tłumaczenia umowy na język dla niego zrozumiały. Powyższy obowiązek dotyczy cudzoziemców

na podstawie oświadczenia. Co więcej,
niedopełnienie tego obowiązku w przypadku powierzenia pracy cudzoziemcowi
zwolnionemu z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, stanowi wykroczenie,
które podlega karze grzywny od 200 zł
do 2 000 zł.
Praktyka pokazuje, że wykonujący
w imieniu powierzającego wykonywanie pracy czynności techniczne związane
z prowadzeniem dokumentacji dotyczącej zatrudnienia nie rozgraniczają realizacji tego przepisu ze względu na podstawę
pozwalającą na zatrudnienie. Jeżeli zatem
podmiot powierza wykonywanie pracy cudzoziemcom w oparciu o różną podstawę
(zezwolenie na pracę, oświadczenie o powierzeniu, posiadanie Karty Polaka, pozostawanie w związku małżeńskim z obywatelem polskim itd.), wówczas tłumaczenie
umowy na język zrozumiały jest przedstawiane każdemu, bez względu na podstawę wykonywania pracy. Z praktycznego
punktu widzenia oraz w celu wyeliminowania ewentualnych rozbieżności między
stronami co do treści zawieranych umów,
zasadnym jest rozszerzenie katalogu osób,
którym przedstawione zostaje tłumaczenie
umowy na język dla nich zrozumiały również o cudzoziemców „na oświadczeniach”.
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Prawo

Co musi
pracodawca?
Moc wiążąca wystąpienia
inspektora pracy
Wystąpienie jest środkiem prawnym
służącym inspektorowi pracy
do eliminowania naruszeń prawa pracy
stwierdzonych podczas kontroli,
jeśli nie kwalifikują się one do usunięcia
w drodze nakazu. Cel wystąpienia może
zostać osiągnięty tylko wówczas,
gdy pracodawca zastosuje się
do zawartych w nim zaleceń.

W

związku z powyższym nasuwa się pytanie, czy na pracodawcy, do którego wystąpienie zostanie skierowane, ciąży obowiązek wykonania zawartych w nim wniosków pokontrolnych. I czy w sytuacji, gdy nie zostaną one zrealizowane
pracodawca poniesie konsekwencje prawne z tego tytułu. Poszukując na nie odpowiedzi, zwrócić trzeba uwagę na art. 207
§2 pkt. 6 k.p., według którego pracodawca zobowiązany jest do
zapewnienia m.in. wykonania wystąpień wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy, podobnie jak wydawanych
przez nie nakazów, decyzji i zarządzeń. W literaturze przedmiotu podkreśla się niekiedy, iż treść tego przepisu wprost wskazuje,
że pracodawca zobowiązany jest podporządkować się wnioskom
pokontrolnym zawartym w każdym wystąpieniu1. Stanowisko to
wydaje się jednak zbyt daleko idące, gdyż nie uwzględnia ono zakresu przedmiotowego powołanego przepisu. Art. 207 k.p. ujęty

14

jest w dziale dziesiątym Kodeksu pracy, zatytułowanym „Bezpieczeństwo i higiena pracy”, którego unormowania służą ochronie
zdrowia i życia pracowników. W treści tego przepisu określony
został przedmiot, zakres obowiązywania oraz charakter odpowiedzialności pracodawcy w sferze bhp (§1 i 2), a także istota generalnego obowiązku pracodawcy w tym przedmiocie (§2) oraz
jego powinność edukacyjna i innych osób kierujących pracownikami w zakresie przepisów o ochronie pracy, w tym przepisów
i zasad dotyczących bhp (§3). Według §2 zdanie pierwsze art. 207,
pracodawca jest zobowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie im bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Zaś w dalszej części tego przepisu ustawodawca zawarł katalog szczegółowych obowiązków leżących w tej sferze
(katalog ten ma charakter otwarty, gdyż nie wyczerpuje wszystkich powinności pracodawcy w przedmiocie bhp)2. Nie powinno być zatem wątpliwości, że w zakres przedmiotowy art. 207 §2
k.p. wchodzą wyłącznie obowiązki związane ze sferą bhp, nakierowane na ochronę zdrowia i życia pracowników. Nie mieszczą
się w nim natomiast obowiązki leżące poza tą sferą. W rezultacie
nie można przyjąć, że konieczność wykonania wniosków pokontrolnych wystąpienia – innych niż dotyczące bhp - jest realizacją
obowiązku zawartego w art. 207 §2 pkt. 6 k.p., a w konsekwencji,
że wystąpienie dotyczące innej sfery nieprawidłowości mieści się
w dyspozycji tego przepisu.

Zawiadomienie o realizacji wystąpienia
Zagadnienie obowiązku wykonania wniosków pokontrolnych wystąpienia, bądź też braku takiego obowiązku, nie jest jednolicie
postrzegane w literaturze. Podstawę do formułowania wątpliwoIP 3/2020

ści w tym zakresie stanowi w szczególności art. 36 ust. 2 ustawy
o PIP, zobowiązujący pracodawcę do powiadomienia organu PIP
o terminie i sposobie realizacji wniosków pokontrolnych, w terminie wyznaczonym w wystąpieniu, nie dłuższym jednak niż 30 dni.
Obowiązek ten traktowany jest przez część doktryny jako zobowiązanie do realizacji wniosków pokontrolnych3 i zawartych w nim
zaleceń. Podkreśla się bowiem, że obowiązek poinformowania inspektora pracy o „sposobie realizacji” wniosków pokontrolnych
ukierunkowany jest na aktywne działanie pracodawcy przy realizacji tych wniosków, a nie na jego bezczynność (nie można bowiem zawiadomić o terminie i sposobie „realizacji” czegoś, co nie
zostało zrealizowane). Wskazuje się także, iż odmowa usunięcia
stwierdzonych podczas kontroli nieprawidłowości deprecjonowałoby wystąpienie jako środek reakcji prawnej organów PIP na
naruszenie przepisów prawa pracy, który przecież ma te nieprawidłowości usunąć i przywrócić stan zgodny z prawem4. Częściej
jednak art. 36 ust. 2 interpretowany jest w ten sposób, że wynikający z niego obowiązek informacyjny sprowadza się wyłącznie
do powinności formalnego udzielenia odpowiedzi5. Zwolennicy
tego poglądu przekonują, że odpowiedź może polegać także na
powiadomieniu inspektora pracy o odmowie wykonania wniosków pokontrolnych, gdyż taka decyzja pracodawcy jest jednym
ze sposobów ich realizacji i mieści się w dyspozycji art. 36 ust. 2
ustawy o PIP. Dla podkreślenia trafności tego stanowiska zwraca
się uwagę na treść art. 21 ust. 4 ustawy o PIP z 1981 r., w brzmieniu obowiązującym przed 25.08.2001 r., według którego obowiązkiem kontrolowanego pracodawcy otrzymującego wystąpienie
było zawiadomienie inspektora pracy o terminie i sposobie „wykonania ujętych w nim poleceń i wniosków”. Z brzmienia tego
przepisu wynikało, iż elementem treści wystąpienia – obok wniosków – było „polecenie” określonego zachowania się przez podmiot kontrolowany, a istotę tego zachowania stanowiło wykonanie polecenia zawartego w wystąpieniu. Zmiana tego przepisu,
poprzez pozbawienie inspektora pracy możliwości formułowania
w wystąpieniu poleceń, odczytywana jest jako zniesienie wiążącego charakteru tego środka prawnego oraz obowiązku wykonania zawartych w nim poleceń6. Także w orzecznictwie sądowym
konsekwentnie przyjmuje się, że wynikający z art. 36 ust. 2 ustawy
o PIP obowiązek poinformowania organu PIP o terminie i sposobie
realizacji wniosków pokontrolnych „nie jest równoznaczny z obowiązkiem wykonania wystąpienia”7. Obowiązkiem pracodawcy
jest bowiem wyłącznie zawiadomienie inspektora pracy – w terminie określonym w wystąpieniu –o terminie i sposobie realizacji
ujętych w nim wniosków, a nie zawiadomienie o ich wykonaniu.
Trzeba przy tym wyraźnie zaznaczyć, iż niezrealizowanie obowiązku informacyjnego nałożonego przez art. 36 ust. 2 ustawy
o PIP nie rodzi żadnych konsekwencji prawnych dla pracodawcy,
na którego obowiązek ten został przez inspektora pracy nałożony. Brak jest bowiem przepisu prawa, który przewidywałby konIP 3/2020

sekwencje prawne za zaniechanie udzielenia informacji o terminie i sposobie realizacji wniosków pokontrolnych wystąpienia.
Nieudzielenie tej informacji, podobnie jak niezrealizowanie wystąpienia, nie jest też zagrożone sankcją karną, albowiem Kodeks
pracy kwalifikuje jako wykroczenie jedynie niewykonanie nakazu
organów PIP (art. 283 §2 pkt. 7) oraz orzeczenia sądu pracy i ugody zawartej przed tym sądem lub komisją pojednawczą (art. 282
§2). Nie wspomina natomiast o niewykonaniu zaleceń pokontrolnych wystąpienia oraz nieudzieleniu informacji o ich realizacji.

Konsekwencje prawne niewykonania
wniosków pokontrolnych wystąpienia
Niepodporządkowanie się wystąpieniu inspektora pracy nie rodzi dla jego adresata żadnych negatywnych skutków prawnych.
W obowiązującym porządku prawnym brak jest rozwiązań prawnych pozwalających na wyegzekwowanie od pracodawcy – w drodze przymusu państwowego – wykonania wniosków pokontrolnych zawartych w wystąpieniu. Zgodnie bowiem z art. 2 ust. 1
pkt. 11 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, egzekucji administracyjnej podlegają
obowiązki z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wypłaty należnego wynagrodzenia za pracę, a także innego świadczenia przysługującego pracownikowi, które są nakładane w drodze
decyzji organów PIP. Treść tego przepisu jednoznacznie wskazuje,
że wykonanie wniosków pokontrolnych zawartych w wystąpieniu
nie podlega egzekucji administracyjnej, gdyż odwołuje się on do
pojęcia decyzji, a tą w świetle przepisów ustawy o PIP jest wyłącznie nakaz. Wystąpienie nie jest decyzją, albowiem jego treścią jest
wezwanie pracodawcy do przywrócenia stanu zgodnego z prawem, a nie nakazanie takiego działania. Wystąpienia i zawarte
w nich wnioski pokontrolne są pewnego rodzaju zaleceniem czy
raczej sugestią usunięcia stwierdzonych podczas kontroli nieprawidłowości. Przy stosowaniu tego środka prawnego uprawnienia
organu PIP kończą się na opisaniu stanu faktycznego i przedstawieniu oceny tego stanu, która zmierza do skłonienia kontrolowanego pracodawcy, by podjął dobrowolne działania mające
na celu likwidację naruszeń prawa. Niepodjęcie tych działań nie
może skutkować uruchomieniem przymusu państwowego, albowiem wystąpienie nie jest rozstrzygnięciem zawierającym obowiązek bezwzględnego działania lub zaniechania, by jego niewykonanie mogło poskutkować podjęciem działań egzekucyjnych8.
Brak możliwości egzekwowania wykonania wystąpienia przy
użyciu środków przymusu państwowego nie oznacza jednak, że
pracodawca może zlekceważyć zawarte w nim wnioski pokontrolne. Przeciwnie, w orzecznictwie sądowym podkreśla się, że
pracodawca powinien podporządkować się wystąpieniu, gdyż
zobowiązany jest on do przestrzegania przepisów prawa pracy,
których naruszenie inspektor pracy „wytknął” mu w wystąpieniu9. Źródłem obowiązku przywrócenia stanu zgodnego z pra15

wem jest w tym przypadku nie wola organu PIP wyrażona w wystąpieniu, lecz wola ustawodawcy wyrażona w przepisie prawa.
W literaturze przedmiotu można spotkać także stanowisko, iż
niewykonanie wniosków pokontrolnych wystąpienia może zostać
zakwalifikowane przez inspektora pracy jako czyn utrudniający
działalność kontrolną10, stanowiący podstawę do złożenia przez
niego wniosku do sądu o ukaranie sprawcy, względnie zawiadomienia prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Stanowisko to nie wydaje się jednak słuszne, gdyż trudno jest dopatrzyć się w niewykonaniu wystąpienia przesłanek zastosowania
art. 283 §2 pkt. 8 k.p. (według tego przepisu wykroczeniem jest
utrudnianie działalności organu PIP, w szczególności uniemożliwianie przeprowadzenia wizytacji zakładu pracy lub nieudzielanie informacji niezbędnych do wykonywania jej zadań), względnie
art. 225 §2 k.k. (który za występek uznaje utrudnianie wykonania
czynności służbowej osobie uprawnionej do kontroli w zakresie
inspekcji pracy lub osobie przybranej jej do pomocy). Niezrealizowanie wniosków pokontrolnych wystąpienia inspektora pracy nie jest bowiem utrudnianiem działalności tego organu. Gdyby tak można było je traktować, to podobnie należałoby oceniać
niezrealizowanie nakazu.

Podsumowanie
Wystąpienie jako środek o charakterze niewładczym jest znacznie słabszym i łagodniejszym niż nakaz środkiem przywracania
stanu praworządności w stosunkach pracy. De lege lata nie jest
ono bowiem decyzją administracyjną, której wykonanie zabezpiecza przymus państwowy. Inspektor pracy nie ma więc upoważnienia do formułowania w nim wniosków i poleceń, z których mogłoby wynikać władcze zobowiązanie pracodawcy do
określonego działania11. Wystąpienie powinno zawierać jedynie
stwierdzenie naruszenia przepisu prawa pracy oraz wezwanie
do jego usunięcia. Ocena skuteczności wystąpienia jest jednak
problematyczna, ponieważ nie są jasne oczekiwania ustawodawcy odnośnie wykonania ujętych w nim wniosków pokontrolnych. Zawarty w art. 36 ust. 2 ustawy o PIP obowiązek za-

wiadomienia inspektora pracy o terminie i sposobie realizacji
tych wniosków może być bowiem różnie interpretowany: jako
powinność prawna ich wykonania lub brak takiej powinności.
Podnoszony w literaturze argument o wynikającym z art. 207
§2 pkt. 6 k.p. obowiązku zapewnienia wykonania „/…/, wystąpień, /…./ wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami
pracy” nie może być odnoszony do zagadnień niezwiązanych
z bhp, albowiem przepis ten dotyczy obowiązków pracodawcy leżących wyłącznie w tej sferze. Przyjąć więc trzeba, że sposób realizacji wniosków pokontrolnych może polegać także na
odmowie ich wykonania, a w konsekwencji, że wystąpienie jest
w rzeczywistości narzędziem pozornym, które nie jest w stanie
osiągnąć zamierzonych rezultatów w przedmiocie usunięcia naruszeń przepisów prawa pracy. Jego wykonanie zależy wyłącznie od dobrej woli pracodawcy i jego szacunku dla autorytetu
inspektora pracy oraz obowiązku przestrzegania prawa. Rozwiązaniem tego problemu mogłoby być de lege ferenda przeniesienie obowiązku zawartego w art. 207 §2 pkt. 6 k.p. do katalogu
obowiązków pracodawcy, jaki zawiera art. 94 k.p. i zredagowanie
go w taki sposób, by dotyczył nie tylko nadzoru nad warunkami
pracy, ale także nad przestrzeganiem przepisów prawa pracy.
Narzędziem mobilizowania pracodawcy do wykonania wystąpień inspektora pracy mogłoby być również uznanie za wykroczenie nieudzielenie informacji o terminie i sposobie realizacji
wniosków pokontrolnych wystąpienia, który to obowiązek wynika z art. 36 ust.2 ustawy o PIP. Obecnie obowiązujące przepisy nie przewidują żadnych konsekwencji prawnych z tytułu niewykonania tego obowiązku, co – w moim przekonaniu – może
tworzyć u pracodawcy przeświadczenie o kompletnym braku
potrzeby liczenia się ze stanowiskiem inspektora pracy wyrażonym w wystąpieniu. Uważam, że ujęcie tego czynu w katalogu wykroczeń przeciwko prawom pracownika mobilizowałoby
pracodawcę do wyjaśnienia przyczyn niezrealizowania wystąpienia, wzmacniając przez to skuteczność kontroli.
dr Łukasz Sztych,
Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Olsztynie

Przypisy:
1. M. Gersdorf, J. Jagielski, K. Rączka, Komentarz do ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, Warszawa 2008, s.130;
2. T. Wyka [w:] Kodeks pracy. Komentarz, red. K. W. Baran, Warszawa 2012, s. 1042 i n.;
3. M. Gersdorf, J. Jagielski, K. Rączka, Komentarz do ustawy…., s. 123;
4. D. Makowski w: W sprawie niewiążącego charakteru wystąpienia inspektora pracy, MPP 2013, nr 11, s. 3;
5. K. Wyka, Charakter prawny wystąpienia państwowego inspektora pracy, Administracja. Teoria. Dydaktyka. Praktyka 2009, nr 4, s. 324-325;
6. D. Makowski, W sprawie niewiążącego charakteru wystąpienia…; s. 1-2;
7. Postanowienie NSA z dnia 29.05.2009 r., LEX nr 574188;
8. M. Olech, Postępowanie administracyjne inspektora pracy – zagadnienia wybrane, [w] Kodyfikacja postępowania administracyjnego.
Na 50-lecie Kodeksu postępowania administracyjnego, red. J. Niczyporuk, Lublin 2010, s. 592;
9. Postanowienie NSA z 20.12.2007 r, I OSK 198/07, LEX nr 434027;
10. A. Lankamer-Prasołek, Ł. Prasołek, Kontrola pracodawcy przez PIP, Warszawa 2009, s. 30;
11. T. Niedziński, Nadzór i kontrola Państwowej Inspekcji Pracy, Warszawa 2008, s. 21.
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Powołanie w 1950 r.
we Wrocławiu Ośrodka
Szkolenia Państwowej
Inspekcji Pracy imienia
Profesora Jana Rosnera
to, obok podpisania
w styczniu 1919 r.
przez Marszałka
Józefa Piłsudskiego
dekretu o „urządzeniu
i działalności inspekcji
pracy w Polsce”, jedna
z najświetniejszych kart
w historii naszego Urzędu.

N

ajpierw była Szkoła Inspekcji Pracy, CRZZ, przekształcona w dzisiejszy Ośrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy imienia Profesora Jana Rosnera.
Obok mieści się własny hotel, zaprojektowany przez Hansa Scharouna jako jeden z elementów wrocławskiej wystawy
z 1929 r. „Mieszkanie i Miejsce Pracy”. Odnowiony zgodnie z zasadami sztuki konserwatorskiej, wzbudza podziw międzynarodowych architektów i swoich gości.

Centrum edukacji i dialogu
Początki to szkolenia związkowych działaczy i społecznych inspektorów pracy oraz
kadry inspekcyjnej. Ośrodek był miejscem
dialogu społecznego, jako animator konferencji i różnych projektów edukacyjnych,
służących wymianie poglądów na temat
zagadnień prawa pracy. W szkoleniach
uczestniczyli m.in. pracodawcy i kadra kierownicza, pracownicy służby bhp, pracownicy służb personalnych,.
Ośrodek uczestniczył w krajowych
i międzynarodowych targach ochrony pracy m.in. w Bydgoszczy, Szczecinie, Poznaniu, Kielcach i Katowicach.

Szkolenia z certyfikatem
Autorski program szkolenia podstawowego
dla pracowników służby bhp został nagrodzony na Targach SAWO w 1995 r. Ośrodek
został uhonorowany w 2002 r. certyfikatem
IP 3/2020
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Kuźnia kadr
Centralnego Instytutu Ochrony Pracy PIB
„Uznania kompetencji jednostki edukacyjnej”. Indywidualne certyfikaty kompetencji
wykładowcy problematyki bhp uzyskało pięciu pracowników działu szkoleń. W 2004 r.
Ośrodek zdobył certyfikat „Zarządzanie jakością w zakresie projektowania, organizacji oraz realizacji szkoleń i usług z tym związanych” wg normy ISO 9001.
Ważne miejsce w historii Ośrodka zajmuje współpraca z wrocławskimi uczelniami: Politechniką Wrocławską, Dolnośląską Szkołą Wyższą oraz Szkołą Wyższą
Psychologii Społecznej.

Forum spotkań
Ośrodek aktywnie uczestniczył, jako członek założyciel, w pracach Międzynarodowej
Sieci Instytutów Szkoleniowych w Dziedzinie Pracy (RIIFT), obejmującej kraje Europy oraz Afryki Północnej. Stanowił również
forum spotkań delegacji z krajów Europy
Zachodniej i dawnego bloku wschodniego, a nawet z Chin. Udział w programach
przedakcesyjnych dał Ośrodkowi możliwość
wieloletniej współpracy z Narodowym Instytutem Pracy, Zatrudnienia i Szkolenia
Zawodowego w Marcy l’Etoile we Francji.
Odbywał się tu szereg prestiżowych
seminariów i konferencji: Subregionalne
Sympozjum Międzynarodowej Organizacji Pracy, coroczne seminaria poświęcone
tematom bhp zalecanym przez Europejską

Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy w Bilbao oraz konferencje tematyczne
z udziałem przedstawicieli zagranicznych
inspekcji pracy. Od kilkunastu lat Ośrodek
organizuje, razem z dolnośląską Solidarnością, konferencje w ramach Światowego
Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy
i Chorób Zawodowych. We wrześniu 2019 r.
odbyła się tu konferencja „Szanse i wyzwania dla świata pracy w erze 4.0”, która zgromadziła szefów i ekspertów inspekcji pracy z 17 państw Unii Europejskiej.

Na miarę XXI wieku
Dzień dzisiejszy Ośrodka to wpisane w Ustawę o Państwowej Inspekcji Pracy zadania
szkolenia i doskonalenia kadr inspekcyjnych
oraz upowszechnianie wiedzy i informacji
w zakresie ochrony pracy. W nowocześnie
urządzonych i świetnie wyposażonych salach wykładowych, Ośrodek kształci kandydatów na inspektorów pracy oraz doskonali
wiedzę i umiejętności pracowników Państwowej Inspekcji Pracy. Pod opieką najlepszych wykładowców, przyszli inspektorzy
pracy uzyskują wiedzę niezbędną do realizacji ustawowych zadań nadzoru i kontroli
przestrzegania prawa pracy. W trakcie szkoleń doskonalących, aktualizują i uzupełniają swoje zawodowe kompetencje wszyscy
pracownicy naszego Urzędu.
Elwira Janczyńska,
główny specjalista działu szkoleń OS PIP
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Lubię
trudne
wyzwania

cy prawnego bądź też odbywające aplikację radcowską, co jest
gwarancją wysokiego poziomu udzielanych porad.
Podejmowane są też działania mające na celu zwiększenie
efektywności współpracy z Policją i Prokuraturą. Przykładem
może być tutaj zorganizowanie narady szkoleniowej dla przedstawicieli Prokuratury i Policji w obszarze dotyczącym wypadków przy pracy oraz kierowanych przez inspektorów pracy zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstw, a zwłaszcza
utrudniania działalności inspektorom pracy. Warto zauważyć,
że istotną przeszkodą w realizacji zadań kontrolnych są fikcyjne adresy firm, tzw. wirtualne biura. W takich przypadkach inspektorzy pracy nie mogą skutecznie przeprowadzić kontroli,
a kierowane wezwania i żądania nie przynoszą oczekiwanego rezultatu. Stąd tak ważna pozostaje kwestia odpowiedniej
współpracy z Policją i Prokuraturą.
W celu zwiększenia efektywności kontroli legalności zatrudnienia obcokrajowców staram się zacieśniać współpracę z Wojewodą Mazowieckim, Powiatowymi Urzędami Pracy, a także ze Strażą
Graniczną. Przykładem takiej współpracy może być udział w pracach Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego czy też podpisane w maju 2019 r. porozumienie o współpracy z Komendantem
Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.

W naszej codziennej pracy nie możemy zapominać
o wartościach, na których jest oparta nasza instytucja
– mówi Okręgowa Inspektor Pracy w Warszawie
JOLANTA KOSZAŁKA.

Jaka jest specyfika kierowanego przez Panią okręgu? Czym
wyróżnia się na tle innych?
Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie obejmuje swoim
działaniem obszar największego województwa w Polsce. W skład
Okręgu wchodzi pięć zamiejscowych oddziałów: w Radomiu,
Ostrołęce, Płocku, Siedlcach i Ciechanowie. Na terenie objętym
nadzorem Okręgowego Inspektoratu Pracy znajduje się największa liczba podmiotów prowadzących działalność gospodarczą
w Polsce. Mieszczą się tu siedziby wielkich przedsiębiorstw międzynarodowych, korporacji, urzędów administracji centralnej i samorządowej, a także centrale organizacji związkowych. Inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie rozpatrują
corocznie największą liczbę skarg i wniosków. Warto zauważyć, że
w porównaniu np. z rokiem 2014 liczba skarg prawie się podwoiła, przekraczając w 2019 roku liczbę 12 000. Oznacza to, że obecnie niemal 25 proc. skarg wpływających do Państwowej Inspekcji
Pracy rozpatrują inspektorzy pracy z Okręgowego Inspektoratu
Pracy w Warszawie. A ponieważ większość kontroli przeprowadzana jest w związku z rozpatrywaniem skarg, dużym wyzwaniem jest dotarcie do podmiotów, które od wielu lat funkcjonują
na rynku, a nie były kontrolowane. Oprócz skarg i wniosków rozpatrywanych jest rocznie ponad 2 000 pisemnych zapytań prawnych oraz ok. 1 800 wniosków o wydanie decyzji (pozwoleń) na
zatrudnienie dzieci.
Inną specyfiką działalności kontrolnej inspektorów pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie jest znacznie większa
niż w innych okręgach liczba kontroli z zakresu prawnej ochrony
pracy i legalności zatrudnienia. Kontrole te odbywają się z pełnym
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zachowaniem realizacji obowiązków kontrolnych w dziedzinie
bezpieczeństwa pracy. Realizowane są także szczególne zadania
kontrolne w obszarze eliminacji zagrożeń m.in. w budownictwie,
rolnictwie, transporcie, handlu oraz w zakresie badania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. Warto zauważyć, że Mazowsze już od dawna jest największym placem budowy w Polsce. Według danych GUS blisko jedna trzecia nowo oddawanych
powierzchni biurowych w kraju przypada na województwo mazowieckie. Wpływa to na szczególne wyniki i efekty kontroli inspektorów z sekcji budowlanej.
Na podkreślenie zasługuje fakt, że na terenie działania Okręgu znajduje zatrudnienie największa liczba cudzoziemców. Do
naszego urzędu wpływa również niebagatelna liczba wniosków
kierowanych przez zagraniczne instytucje kontrolne. Przedmiotem tych wniosków są problemy związane z warunkami pracy pracowników delegowanych poza granice naszego kraju. Niewątpliwie ciekawym zagadnieniem występującym wyłącznie na terenie
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie są kontrole placówek dyplomatycznych, co wiąże się z koniecznością współpracy
z Ministerstwem Spraw Zagranicznych.
Jakie rozwiązania zostały lub będą wprowadzone w celu
zwiększenia skuteczności inspektorów pracy i poprawy
efektywności ich działań w kierowanym przez Panią okręgu?
Pomimo rosnącej corocznie liczby skarg i wniosków plan kontroli realizowany jest z nadwyżką. Wiąże się to z liczbą kontroli, jak
też realizacją wszystkich zadań tematycznych wynikających z harmonogramu pracy. Służą temu dokonywane zmiany organizacyjIP 3/2020

ne z wykorzystaniem umiejętności, doświadczenia i predyspozycji
zawodowych poszczególnych inspektorów pracy. W ciągu dwóch
ostatnich lat ośmiu inspektorów uzyskało uprawnienia specjaliJakie cele chce Pani osiągnąć i zrealizować jako szefowa Okręstów i głównych specjalistów. Co szczególnie ważne, pod kogowego Inspektoratu Pracy?
niec 2019 roku, dzięki uwzględnieniu potrzeb Okręgu w WarszaWciąż przybywa zadań dla Państwowej Inspekcji Pracy, co wywie i akceptacji Głównego Inspektora Pracy Wiesława Łyszczka,
musza prowadzenie właściwej polityki kadrowej. Jednym z główzostała podjęta decyzja o zorganizowaniu przyspieszonej, zaocznych celów, który stawiam sobie jako Okręgowy Inspektor Pranej aplikacji inspektorskiej dla grupy 20 kandydatów na inspektocy, jest dalsze zwiększanie potencjału kadrowego urzędu, aby
rów. Grupa nowych inspektorów pracy powinna zasilić naszą kaw jak najlepszy sposób realizować przypisane nam przez ustadrę od połowy bieżącego roku, co przełoży się na realizację tak
wodawcę zadania. Nie jest to łatwe, ale moim celem jest nadal
licznych zadań skargowych i czynności kontrolnych.
pozyskiwanie jak najlepszej kadry pracowniczej. W działalności
Bieżąca działalność Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warnaszej instytucji niezmiernie ważne jest także, aby zadania konszawie podporządkowana jest kwestii właściwego rozpatrywatrolne realizowane były przez inspektorów pracy posiadających
nia skarg pracowniczych. Jednym z moich priorytetów jest skróumiejętności i wiedzę specjalistyczną, dlatego moim dążeniem
cenie terminów rozpatrywania skarg, przy
jednoczesnym zapewnieniu wysokiej jaDo naszego urzędu wpływa również niebagatelna
kości merytorycznej kontroli. Działania kierownictwa urzędu koncentrują się więc na
liczba wniosków kierowanych przez zagraniczne
stworzeniu inspektorom pracy warunków
instytucje kontrolne. Przedmiotem tych wniosków
zapewniających realizacje nałożonych zasą problemy związane z warunkami pracy pracowników
dań. Inspektorzy pracy zostali zwolnieni
delegowanych poza granice naszego kraju.
z obowiązku udzielania porad prawnych
Ciekawym zagadnieniem występującym wyłącznie
w siedzibie Okręgu, a czas ten przeznaczają na prowadzenie czynności kontrolnych.
na terenie Okręgowego Inspektoratu Pracy
Jednocześnie przywiązując dużą wagę do
w Warszawie są kontrole placówek dyplomatycznych,
udzielanych w urzędzie porad prawnych,
co wiąże się z koniecznością współpracy
do realizacji tych zadań wyznaczone zostaz Ministerstwem Spraw Zagranicznych.
ły m.in. osoby posiadające uprawnienia radIP 3/2020
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Jolanta Koszałka z laureatami etapu regionalnego konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy”.

i planem na przyszłość jest zapewnienie większej liczby specjalistów i głównych specjalistów, proporcjonalnie do rosnących
potrzeb z różnych dziedzin działalności kontrolnej. Należy pamiętać, że w Warszawie dla wykwalifikowanych pracowników
w różnych branżach oferowane są wysokie zarobki. W tej sytuacji prawdziwym wyzwaniem jest pozyskiwanie kompetentnych
i odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, którzy za zaproponowane przez nasz urząd wynagrodzenie będą w stanie
realizować czynności kontrolne. Oczywiście chciałabym, aby
w przyszłości wynagrodzenia pracowników były znacznie wyższe. Korzystając ze wzrostu wynagrodzeń, jakie miały miejsce
w Państwowej Inspekcji Pracy, a także z możliwości awansowania pracowników, wdrożyłam działania mające na celu ujednolicenie wysokości wynagrodzenia w poszczególnych grupach
zaszeregowania na poszczególnych stanowiskach. Wyrównanie płac, przy nadarzających się możliwościach – jeśli takowe
będą – traktuję jako jeden z moich priorytetów.
Konieczne zwiększenie liczby zatrudnionych inspektorów
pracy wiąże się nierozłącznie z zapewnieniem im bardziej komfortowych warunków pracy. Dlatego będę podejmowała starania w celu poprawy warunków lokalowych, zarówno dla siedziby Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie, jak też dla
Oddziałów w Radomiu oraz w Płocku. Pomimo że problem ten
występuje już od kilkunastu lat, to wcześniej nie został trwale
rozwiązany. Oczywiście najlepszym rozwiązaniem byłoby pozyskanie na stałe odpowiednich nieruchomości z zasobów publicznych, tak jak udało się to zapewnić w przypadku nowej siedziby dla Oddziału w Ostrołęce.
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Jakie działania prewencyjno-promocyjne realizowane przez
PIP na terenie Waszego okręgu są najskuteczniejsze i przynoszą najlepsze efekty?
Z prowadzonych przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie działań prewencyjno-promocyjnych dużym zainteresowaniem
cieszyły się konkursy: „Poznaj swoje prawa w pracy”; „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”; „Najaktywniejszy społeczny
inspektor pracy”, „Buduj bezpiecznie” oraz „Kultura bezpieczeństwa”. Jednak największym zainteresowaniem cieszą się programy edukacyjne realizowane z udziałem młodzieży wchodzącej
na rynek pracy. Do najskuteczniejszych należy zaliczyć program
edukacyjny promujący zagadnienia ochrony pracy wśród uczniów
i studentów oraz konkursy promujące pożądane wyniki w zakresie ochrony pracy. Potwierdzeniem skuteczności i efektywności
tych działań jest sukcesywnie zwiększające się uczestnictwo młodzieży w konkursie „Poznaj swoje prawa w pracy”. I tak: w 2019
r. w konkursie wzięły udział 33 szkoły, a już w 2020 r. – 42 szkoły.
Efektem prowadzonej przez nas działalności prewencyjnej
były między innymi nagrody i wyróżnienia otrzymane przez
pracodawców oraz społecznego inspektora pracy z terenu działania Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie wręczone
w ubiegłym roku podczas uroczystej gali na Zamku Królewskim.
Pierwsze miejsce w konkursie „Pracodawca – organizator pracy
bezpiecznej” w kategorii firm zatrudniających od 1 do 49 pracowników, zdobyła MHSI Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie; także pierwsze miejsce w kategorii przedsiębiorstw zatrudniających
od 50 do 249 pracowników zdobyła firma Orlen Upstream Sp.
z o. o. z siedzibą w Warszawie, natomiast wyróżnienie w konkurIP 3/2020

Jednym z moich priorytetów jest skrócenie terminów
sie Głównego Inspektora Pracy na
Najaktywniejszego Społecznego
rozpatrywania skarg, przy jednoczesnym zapewnieniu
Inspektora Pracy zdobył Zakładowysokiej jakości merytorycznej kontroli. Inspektorzy
wy Społeczny Inspektor Pracy zapracy zostali zwolnieni z obowiązku udzielania porad
trudniony w PKN Orlen S.A. z sieprawnych w siedzibie Okręgu, a czas ten przeznaczają
dzibą w Płocku.
na prowadzenie czynności kontrolnych. Jednocześnie
Do ważnych zadań prewencyjno-promocyjnych należy zaliczyć
przywiązując dużą wagę do udzielanych w urzędzie porad
także nasze działania na rzecz rolprawnych, do realizacji tych zadań wyznaczone zostały
nictwa indywidualnego: „Szanuj
m.in. osoby posiadające uprawnienia radcy prawnego bądź
życie! Bezpieczna praca w gospoteż odbywające aplikację radcowską, co jest gwarancją
darstwie rolnym” oraz konkurs
promujący postawy w zakresie
wysokiego poziomu udzielanych porad prawnych.
ochrony pracy „Bezpieczne gospodarstwo rolne”. Działania te
już od wielu lat cieszą się dużym zainteresowaniem wśród
go wsparcia. Zadania osób kierujących pracą inspektorów nie
rolników i młodzieży wiejskiej. Obserwacje z wizytacji gospomogą ograniczać się jedynie do podziału obowiązków i fordarstw rolnych wskazują na stosowanie coraz nowocześniejmalnego ich rozliczania. Niezbędne jest także wsparcie meryszych rozwiązań w zakresie bezpiecznej pracy. Wzrost światoryczne i organizacyjne na etapie rozpatrywania sprawy. Zaś
domości rolników oraz pozyskiwanie funduszy z projektów
rolą Okręgowego Inspektora Pracy jest zapewnienie sprawnestrukturalnych skutkują zakupem bezpiecznych maszyn i urzągo działania urzędu tak, aby sprawy rozpatrywane były nie tylko
dzeń rolniczych, eliminacją dachów eternitowych, inwestowapoprawnie pod względem merytorycznym, ale także terminowo
niem w odwodnienie obejść gospodarczych czy organizacją
i dokładnie. Choć trzeba pamiętać, że przy kierowaniu tak dużą
w gospodarstwach rolnych wydzielonych bezpiecznych miejsc
i skomplikowaną strukturą, jaką jest Okręgowy Inspektorat Pracy
– placów zabaw dla dzieci.
w Warszawie, pojawianie się różnic zdań jest wręcz nieuniknioW naszej codziennej pracy nie możemy zapominać o wartone. Nasz urząd, jak zresztą każdy, tworzą ludzie o różnych chaściach, na jakich oparta jest nasza instytucja. Obchodzona w ubierakterach, poglądach na świat oraz temperamentach. Zadagłym roku rocznica 100-lecia działania Państwowej Inspekcji Praniem Okręgowego Inspektora Pracy jest również zapobieganie
cy była okazją do przypomnienia wszystkim, jak ważna jest też
powstawaniu konfliktów oraz rozwiązywanie już istniejących.
wspólnota osób w niej zatrudnionych. Na podkreślenie zasługuStaram się to robić poprzez dialog i rozmowy z pracownikami
je zorganizowanie przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszaoraz reprezentującymi ich interesy organizacjami związkowymi.
wie dwóch konferencji jubileuszowych: „Od wieku na rzecz ochroReasumując: kierowanie tak dużym Okręgiem nie jest zany pracy – Państwowa Inspekcja Pracy w 100-lecie niepodległości
daniem łatwym, ale ja zawsze lubiłam trudne wyzwania. PraPaństwa Polskiego” oraz „Współczesne Formy Wykonywania Pragnę zapewnić, że dołożę wszelkich starań, aby ciążące na mnie
cy”. W tych konferencjach oprócz naukowców udział wzięli mięobowiązki realizować z należytą starannością, z pełnym zaandzy innymi posłowie, przedstawiciele urzędów centralnych i sagażowaniem i determinacją. Korzystając z okazji, chciałabym
morządowych, służb mundurowych oraz organizacji związkowych
podziękować wszystkim pracownikom, którzy rzetelnie, odpona co dzień współpracujących z Okręgowym Inspektoratem Prawiedzialnie i z pasją wykonują powierzone im zadania. Bez ich
cy w Warszawie.
zaangażowania nawet najbardziej profesjonalne kierownictwo
nie byłoby w stanie odpowiedzialnie i skutecznie zarządzać naJakie przeszkody, jako szefowa Okręgu, napotyka Pani przy
szą jednostką. Szczególne podziękowania należą się moim Zarealizacji powierzonych zadań?
stępcom: Marcie Pochopień i Sobiesławowi Jaroszkowi. Bo poPomimo realizowania wielu specyficznych zadań problemem
nad wszystko uważam, że wyspecjalizowana kadra pracownicza,
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie nie jest charakwspółpraca, a także wzajemny szacunek, mają ogromny wpływ
ter rozpatrywanych spraw, a jedynie ich liczba. Dlatego tak ważna funkcjonowanie i zarządzanie „niełatwym” Okręgiem, gdzie
ne jest, aby każda z jednostek organizacyjnych efektywnie rewiększość pracowników chce świadczyć swoją pracę w miejscu
alizowała swoje zadania. Istotna jest tutaj rola osób kierujących
przyjaznym, w którym czujemy się dobrze i bezpiecznie.
zarówno oddziałami, jak też poszczególnymi sekcjami, które
potrafią udzielić w uzasadnionych przypadkach odpowiednieDziękujemy za rozmowę
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Elegia

przy
ścinaniu
drzewa
Analiza wypadkowości
w leśnictwie w latach
2016-2018 (cz. 1)

W
Do najcięższych
wypadków, często
ze skutkiem
śmiertelnym
dochodzi
podczas ścinki
i obalania drzew.

Polsce jest ok. 9,2 mln hektarów lasów, pokrywających prawie 30 proc. obszaru kraju. Około 82 proc.
z nich jest własnością Skarbu Państwa. Obejmują tereny chronione, parki narodowe i lasy gospodarcze zarządzane przez funkcjonujące na podstawie ustawy Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe. Powierzchnia lasów pozostających w zarządzie
Lasów Państwowych wynosi ponad 7,3 mln hektarów, a gospodarka leśna na ich terenie jest prowadzona przez ponad 400 nadleśnictw. Pozyskiwanie drewna należy do podstawowych zadań
gospodarki leśnej i stanowi ok. 70 proc. wszystkich zadań. Roczny plan pozyskania drewna wynosił ostatnio 40 mln m3, jednak
w 2018 r. wielkość pozyskanego drewna w Lasach Państwowych
wzrosła do prawie 43 mln m3 grubizny, w związku z uprzątaniem
i usuwaniem drzew połamanych i powalonych przez huragan
stulecia w sierpniu 2017 r., głównie w Borach Tucholskich na terenie Rejonowej Dyrekcji Lasów Państwowych (RDLP) w Toruniu
oraz częściowo na terenie RDLP w Poznaniu, Łodzi i Katowicach.
Obecnie większość prac leśnych, jak: pozyskanie i zrywka drewna, odnowienia, zabiegi ochroniarskie i rozbudowa infrastruktury wykonywanych jest przez Zakłady Usług Leśnych (ZUL), które wyłaniane są w drodze przetargu do wykonania określonych
zadań, przeważnie w ramach umów rocznych.

Tragiczny rekord
Usuwanie drzewa zawieszonego (sytuacja przedstawiona
na zdjęciu) to operacja potencjalnie niebezpieczna,
stwarzająca zagrożenie wypadkowe

Leśnictwo w Polsce, podobnie jak w innych krajach, traktowane jest jako dział pracy szczególnie ciężkiej i niebezpiecznej
o dużym ryzyku zawodowym. Teren prac leśnych jest zwykle
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bardzo rozległy, a poszczególne powierzchnie robocze rozproszone na dużym obszarze, co znacznie utrudnia bezpieczne
zorganizowanie wszystkich stanowisk pracy i zadbanie o bezpieczeństwo wszystkich pracowników. Największe zagrożenia
dla zdrowia i życia osób wykonujących pracę w lesie występują w procesie pozyskania drewna, obejmującym m.in. ścinkę
i obalanie drzew, okrzesywanie, przerzynkę, składowanie, zrywkę i wywóz drewna.
Pracownicy wykonujący pracę w lesie narażeni są na ciągłe
zmiany klimatyczne, nadmierne obciążenia układu szkieletowo-mięśniowego, czynniki biotyczne, czynniki szkodliwe fizyczne,
które obejmują hałas i drgania działające na organizm człowieka przez kończyny górne, drgania o ogólnym działaniu na organizm człowieka, czynniki chemiczne (oleje do smarowania piły
łańcuchowej, paliwo do pilarek i gazy spalinowe), czynniki biologiczne, zagrożenia związane z użytkowaniem specjalistycznych maszyn leśnych i narzędzi ręcznych oraz z użytkowaniem
środków transportu pionowego i poziomego, a także zagrożenia wynikające z pracy zespołowej.
Z danych zamieszczonych na portalu FIRMYLESNE.pl oraz
w „Gazecie Leśnej” nr 2/2019 wynika, że „2018 r. przyniósł rekordową liczbę wypadków przy pracach leśnych związanych z pozyskaniem lub zrywką drewna. Od stycznia do grudnia 2018 r.
stwierdzono w Polsce 35 wypadków związanych z pracą w lesie,
w tym 22 wypadki śmiertelne, 8 ciężkich (10 rannych) i 5 drogowych ( w tym 1 z ofiarą śmiertelną i 27 rannymi, 1 z jednym poszkodowanym oraz 3 bez poważniejszych urazów). 20-krotnie
do wypadku dochodziło podczas ścinki, a 10-krotnie podczas
prowadzenia zrywki lub wywozu drewna”. Powyższe wypadki
dotyczyły pracowników Lasów Państwowych, pracowników prywatnych firm leśnych oraz osób prywatnych które pracowały lub
przebywały w miejscu wykonywania tych prac.
Redakcja portalu FIRMYLESNE.pl stworzyła mapę, na której
zaznaczono wszystkie wypadki, jakie miały miejsce podczas

Źródło: firmylesne.pl

prowadzenia prac leśnych związanych z pozyskaniem i zrywką
drewna w okresie od stycznia 2018 r. do lipca 2019 r., które zostały zgłoszone do redakcji, albo o których pojawiła się informacjach w media publicznych.
Z zamieszczonej poniżej mapy wynika, że na terenie Polski:
l w części północnej wydarzyło się ogółem 20 wypadków
przy pracy, w tym 16 ze skutkiem śmiertelnym (oznaczone czarną ikonką) i 4, w których poszkodowani doznali ogólnych obrażeń ciała (lekkich i ciężkich),
l w części południowej wydarzyło się ogółem 37 wypadków
przy pracy, w tym 24 ze skutkiem śmiertelnym i 13, w których poszkodowani doznali ogólnych obrażeń ciała (lekkich i ciężkich).

WYPADKI PRZY PRACY
ROK

ŚMIERTELNE

CIĘŻKIE

LEKKIE

ZBIOROWE

RAZEM

2016

17

8

18

1
( L- 2 pracowników)

44

2017

15

12

16

1
(C/Ś- 2 pracowników)

44

2018

15

13

8

0

36

RAZEM

47

33

42

2

124

Tab. 1 Wypadki przy pracy w latach 2016-2018 na terenie Polski, przy wykonywaniu prac związanych z pozyskaniem i zrywką drewna,
zgłoszone i badane przez organy Państwowej Inspekcji Pracy
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Przykładem wypadku przy pracy, gdzie bezmyślność i brak wyobraźni doprowadziły do ciężkiego uszkodzenia ciała poszkodowanego, było zdarzenie na terenie RDLP Olsztyn ze stycznia 2016 r. Poszkodowany z wieloletnim stażem i dużym
doświadczeniem zawodowym, będący w stanie nietrzeźwości w trakcie wykonywania obowiązków pracowniczych, całkowicie zlekceważył zagrożenia przy usuwaniu drzew zawieszonych i próbował zrzucić je w sposób zabroniony. Poszkodowany ściął ponad 20-metrową brzozę o średnicy pnia 50-60 cm, która podczas obalania zawiesiła się na dębie, znacznie go przyginając i naprężając przyciśnięte gałęzie. Poszkodowany, trzymając pilarkę, wszedł po zawieszonej brzozie na
dąb na wysokość około 2,5 metra, aby odciąć konar, na którym zawiesiła się brzoza. Przerzynając naprężoną gałąź, doprowadził do jej pęknięcia i odbicia w górę. Gałąź uderzyła pracownika od dołu w lewą część twarzy, powodując chwilową utratę przytomności i upadek na ziemię. W wyniku wypadku poszkodowany doznał licznych złamań kości twarzoczaszki po lewej stronie twarzy.

Krótki staż i brawura
Z wypadków przy pracach leśnych opisanych na portalu FIRMYLESNE.pl. tylko część była badana przez Państwową Inspekcję Pracy.
W okresie od stycznia 2016 r. do grudnia 2018 r. inspektorzy pracy zbadali okoliczności i przyczyny 124 wypadków.
Wśród poszkodowanych w wypadkach przy pracach związanych z pozyskaniem i zrywką drewna 78 proc. stanowili pracownicy zatrudnieni w ramach umowy o pracę, natomiast 22 proc.
osoby fizyczne świadczące pracę w ramach umów cywilnoprawnych lub jako podmioty samozatrudniające (tj. osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą). Z analizy badanych
wypadków wynika, że poszkodowani w wieku do 39 lat stanowili 43 proc., a w wieku od 40-60 lat – 52 proc. ogółu. Ofiarami wypadków najczęściej byli pracownicy z najkrótszym stażem, a tym
samym z najmniejszym doświadczeniem i często niedostateczną wiedzą z zakresu bezpieczeństwa w miejscu pracy (w 56 proc.
uczestnikami wypadków byli pracownicy zatrudnieni do roku,
w tym 21 proc. poszkodowanych uległo wypadkowi przy pracy
w ciągu pierwszego tygodnia pracy w lesie). Znaczną grupę – 26
proc. poszkodowanych, stanowili pracownicy z kilku- lub kilkunastoletnim stażem pracy, którzy posiadają słabszą kondycję fi-

zyczną, a także są niechętni do poznawania nowych technologii zwiększających bezpieczeństwo pracy oraz zasad ergonomii
w miejscu pracy. Bardzo często pracowników z wieloletnim stażem pracy gubi rutyna, brawura i ryzykanctwo oraz lekceważenie zagrożeń i poleceń przełożonych.
Jak wynika z analizy wypadków, ofiarami są nie tylko młodzi,
niewykształceni ludzie. Śmierć i kalectwo spotyka także pracowników, którzy są dobrze przeszkoleni i świadomi zagrożeń, jakie niesie ta praca. Jedno jest pewne, że podczas prac związanych z pozyskaniem i zrywką drewna ani posiadane uprawnienia
kwalifikacyjne i zdane egzaminy, ani odpowiedni staż pracy nie
zwalniają nikogo od myślenia w czasie wykonywania zawodowych obowiązków.
Na podstawie badanych wypadków przy pracy można zauważyć, że w procesie pracy w lesie duży wpływ na bezpieczeństwo
pracy ma również dzień tygodnia. Najwięcej wypadków wydarzyło się w poniedziałek lub piątek, co prawdopodobnie związane jest z pewnym rozkojarzeniem i rozluźnieniem po weekendzie
lub przemęczeniem po tygodniu pracy i ma duży wpływ na koncentrację i skupienie się na wykonywanych czynnościach, percepcję i kreatywność, a tym samym na wyniki pracy pracowników.

DZIEŃ TYGODNIA, W KTÓRYM WYDARZYŁ SIĘ WYPADEK PRZY PRACY
WYPADKI

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

sobota

ŚMIERTELNE

12

10

5

6

13

2

CIĘŻKIE

8

4

5

10

8

0

LEKKIE

10

8

8

8

9

0

RAZEM

30

22

18

24

30

2

Tab. 2 Dzień tygodnia, w którym zdarzył się wypadek przy pracy
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Najczęściej na początku lub na końcu tygodnia pracy dochodzi
do obniżenia sprawności psychofizycznej, objawiającej się między innymi zakłóceniem czasu reakcji, osłabieniem koordynacji
wzrokowo-ruchowej oraz zmniejszeniem zdolności koncentracji
i analizowania sytuacji.
Badane przez PIP wypadki przy pracy w leśnictwie, jakie wydarzyły się w okresie ostatnich 3 lat od 2016 r. do 2018 r., można
zaliczyć do jednej z trzech grup według działów pracy i wykonywanych czynności zawodowych:
l pozyskanie drewna obejmujące m.in. ścinkę i obalanie drzew,
ściąganie drzew zawieszonych, układanie w stosy i inne czynności (w tym m.in.: obsługa pilarki, łupanie, okrzesywanie, korowanie, wyrzynka sortymentów, wyznaczanie cięć i organizacja
prac zrębowych),
l transport drewna obejmujący m.in. obsługę pojazdów, zrywkę i mygłowanie drewna, załadunek i wyładunek drewna, przewóz drewna, spedycja oraz inne czynności,

pozostałe prace obejmujące głównie zagospodarowanie lasu, prace remontowe, kontrolno-nadzorcze oraz
inne czynności.
W okresie od 2016 r. do końca 2018 r. wśród wypadków badanych przez Państwową Inspekcję Pracy ponad 100-krotnie
doszło do zdarzenia podczas prac związanych z pozyskaniem
drewna, a 15-krotnie podczas prowadzenia zrywki lub wywozu
drewna. Aż 57 proc. badanych wypadków przy pracy wydarzyło
się podczas ścinki i obalania drzew. Zmniejszenie ryzyka wystąpienia wypadku w procesie ścinki, wymaga znacznej koncentracji na wykonywanych czynnościach oraz ustawicznego przypominania pracownikom o podstawowych zasadach prawidłowej
i bezpiecznej ścinki drzew.
l

Teresa Domżalska,
starszy inspektor pracy – główny specjalista
OIP Poznań, Oddział Piła
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podczas zagłębiania trzeciego kręgu. W wyniku nieodpowiedniego podkopywania oraz braku na pierwszym kręgu noża rozluźniającego grunt pod zapuszczanymi kręgami dochodziło do nierównego opuszczania kręgów, gwałtownego ich opadania oraz
zawieszania się górnych kręgów, co powodowało powstawanie
między nimi przerw. W tej sytuacji Łukasz W. postanowił obkopać studnię na głębokość 1 m w celu rozluźnienia gruntu. Aby
dopchnąć zawieszone kręgi, naciskał na nie od góry łyżką koparki tak, aby zniwelować przerwy. Ten sposób początkowo przynosił efekty. Jednak po osiągnięciu głębokości 5 m metoda okazała się już nieskuteczna. Betonowe kręgi przestały się przesuwać.
Na dodatek w wyniku nierównomiernego podkopywania i dokonywania dociskania łyżką koparki górnych kręgów doszło do odchylenia poszczególnych kręgów od pionu.
O problemach z zagłębianiem studni Łukasz W. poinformował
Leszka B., który – by zaradzić sytuacji – przywiózł na teren kopalni linociąg o udźwigu 10 ton i dwie liny. Ppowiązanie kręgów liną
miało rozwiązać problem zawieszania się kręgów i powstawania
między nimi przerw. Próby prostowania studni i niwelacji przerw
między kręgami z wykorzystaniem linociągu okazały się jednak
nie w pełni udane. Pomimo tego prace były kontynuowane w kolejnych dniach, aż do momentu wypadku.

Sąd badający sprawę stwierdził,
że przy wykonywaniu prac związanych
z budową studni naruszono wszystkie
możliwe przepisy bezpieczeństwa
i higieny pracy, co w konsekwencji
doprowadziło do zdarzenia
wypadkowego, w wyniku którego
śmierć poniósł Łukasz W.

Chciwość
pracodawcy
przyczyną dramatu
L

eszek B., właściciel kopalni piasku i żwiru oraz Marek M.,
kierownik ruchu tej kopalni, po ponad 3-letnim postępowaniu sądowym zostali prawomocnie skazani na karę pozbawienia wolności za niezapewnienie bezpiecznych i higienicznych
warunków pracy przy budowie studni z kręgów betonowych.
Postępowanie było prowadzone z zawiadomienia inspektora
pracy o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 220 Kodeksu karnego. Inspektor w procesie aktywnie występował także
jako oskarżyciel posiłkowy.

Nieformalny brygadzista
W maju 2015 r. w zakładzie pozyskiwania piasku i żwiru w charakterze kierowcy – operatora koparko-ładowarki – na podstawie
umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy został zatrudniony Łukasz W. Miał uprawnienia do obsługi koparko-ładowarki, legitymował się także dokumentami potwierdzającymi odbycie instruktażu ogólnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny
pracy oraz instruktażu stanowiskowego związanego z wykonywaniem prac wynikających z treści umowy. Jednakże zakres obowiązków Łukasza W. był znacznie szerszy niż przewidywała umowa.
Był „człowiekiem do wszystkiego”, złotą rączką oraz nieformalnym brygadzistą. Nie posiadał jednak przygotowania do pełnienia tej funkcji, w tym szkolenia z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy dla osób kierujących pracownikami.
28

Jesienią 2015 r. w kopalni rozpoczęto prace związane z budową infrastruktury do przesiewania na mokro. Inwestycja miała na
celu zwiększenie zdolności produkcyjnych zakładu, a przedsięwzięcie miało umożliwić dostęp do wody gruntowej do płukania
żwiru. Pod koniec listopada Leszek B. zlecił Łukaszowi W. wykonanie studni z kręgów betonowych. Ustalił też lokalizację przyszłej studni, która miała się znaleźć u podnóża wysokiej skarpy,
na działce bezpośrednio sąsiadującej z granicami wyrobiska kopalni piasku i żwiru.

Głęboka studzienka
Łukasz W. nie posiadał żadnych kwalifikacji oraz umiejętności
i doświadczenia w zakresie wykonywania prac studniarskich, w tym
zapuszczania kręgów betonowych. Pierwszy raz miał wykonywać
tego rodzaju pracę. Wiedział jedynie, że studnie wykonuje się,
podkopując od wewnątrz pierwszy krąg, co powoduje, że zagłębia się on powoli w gruncie. Następnie na już zagłębionym kręgu układa się kolejny, kontynuując podkopywanie pierwszego.
Jak te kręgi zostaną już wkopane, to układa się na nich następny.
Operację powtarza się, aż osiągnie się pożądaną głębokość studni. Leszek B. przyjął założenie, że Łukasz W. będzie wiedział, jak
wykonać tę pracę. Równocześnie polecił mu, aby wziął sobie do
pomocy inne osoby.
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Bez nadzoru
Do prac związanych z kopaniem studni Łukasz W. wziął znajomych: Marcina M. i Waleriana W. Oni także nie posiadali żadnej
wiedzy fachowej w zakresie wykonywania tego typu robót. Nie
mieli także być formalnie zatrudnieni w zakładzie Leszka B., lecz
pracować na czarno. Zarówno Marcin M., jak i Walerian W. nie zostali przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie wykonywania prac przy budowie studni. Łukasz W. omówił
z nimi jedynie, gdzie i jak zamierza tę pracę wykonać.
Według założeń studnia miała mieć ok. 10 m głębokości. Podkopywanie kręgów miało być wykonywane ręcznie: jeden z pracujących z użyciem łopaty miał wybierać ziemię spod najniższego
kręgu, powodując jego osuwanie się na coraz większą głębokość.
Urobek także miał być wybierany ręcznie, z użyciem wiaderka
podnoszonego na linie. Szkopuł w tym, że dolny krąg nie został
wyposażony w nóż. Prawdopodobnie Leszek B. i Marek M. oraz
wykonujący pracę robotnicy nawet nie wiedzieli, że taki jest wymóg technologiczny.

Dopychanie na siłę
Łukasz W., Marcin M. oraz Walerian W. prace związane z wybieraniem
ziemi spod pierwszego kręgu wykonywali na przemian. Z uwagi
na brak wiedzy i doświadczenia podkopywali najniższy krąg na
nadmierną głębokość. Pierwsze istotne problemy pojawiły się
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Leszek B., jak i kierownik ruchu Marek M. nie sprawowali stałego
i bezpośredniego nadzoru nad pracami. Marek M. przychodził
na teren kopalni nie częściej niż co drugi dzień. Leszek B. na terenie kopalni bywał jeszcze rzadziej. Nie mniej obaj widzieli, jakie
są postępy w pracach. Wiedzieli, że pracujący zagłębili 5 kręgów
na głębokość około 6 m. Wiedzieli również, że betonowe kręgi
nie były ustawione w pionie i występowały między nimi znaczne szpary, które niwelowane były poprzez ściąganie kręgów linociągiem i dociskanie ich od góry łyżką koparki.
W tygodniu, w którym doszło do zdarzenia wypadkowego, Łukasz W., Marcin M. i Walerian W. byli na terenie kopalni sami. Nikt
nie nadzorował ich prac. Marek M. był na urlopie wypoczynkowym
i nie wyznaczył na ten czas zastępcy. Leszek B. przebywał w siedzibie firmy, która znajdowała się w innej miejscowości niż kopalnia.
Pracujący przystąpili do zapuszczania kolejnego, 6. kręgu. Jednakże przerwami pomiędzy już wkopanymi kręgami do wnętrza
studni zaczął się wsypywać piasek. Pomimo tego pracujący kontynuowali prace związane z opuszczaniem kolejnych kręgów.
Bezpośrednio przed wypadkiem zagłębionych było już 7 kręgów
(o wysokości 1 m każdy) i na górze ustawiony był kolejny. Najniższy krąg znajdował się wówczas na głębokości ok. 9 m. W połowie głębokości studni między kręgami występowała duża przerwa
(nie ustalono dokładnie jej wielkości, mogła ona wynosić nawet
50 cm), występowały także mniejsze przerwy między innymi zagłębionymi kręgami. Marcin M. i Walerian W. bali się schodzić do
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W tygodniu, w którym doszło do
zdarzenia wypadkowego, Łukasz W.,
Marcin M. i Walerian W. byli na terenie
kopalni sami. Nikt nie nadzorował
ich prac. Marek M. był na urlopie
wypoczynkowym i nie wyznaczył na
ten czas zastępcy. Leszek B. przebywał
w siedzibie firmy, która znajdowała się
w innej miejscowości niż kopalnia.
środka studni. Coraz częściej wybieraniem urobku z wnętrza studni zajmował się wyłącznie Łukasz W. Bezpośrednio przed wypadkiem zszedł na dno studni i ładował piasek do wiaderka, które za
pomocą linki wyciągał Walerian W. W pewnym momencie nastąpiło gwałtowne obsunięcie ziemi i szczelinami do wnętrza wykopu zaczęły przedostawać się znaczne ilości ziemi. Także skarpa
znajdująca się w pobliżu studni utraciła swoją stateczność i osypała się do studni. Łukasz W. został zasypany warstwą ok. 3 metrów ziemi i w konsekwencji poniósł śmierć.

Liczne zaniedbania
W ocenie sądu prace prowadzone przy kopaniu studni miały charakter typowych prac budowlanych podlegających przepisom rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych. Jednak Leszek B. oraz Marek
M. nie zapewnili prawidłowej organizacji pracy, w tym odpowiedniego jej zaprojektowania i oceny pod względem bezpieczeństwa
jej wykonania. Nie opracowali instrukcji dotyczącej technologii jej
wykonania, w tym sposobu zabezpieczenia przyległej do wykonywanych prac skarpy. Jak stwierdził sąd, organizacja pracy przy
kopaniu studni nie była zgodna z zasadami i przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Mimo to Leszek B. i Marek M. dopuścili pracowników do pracy przy kopaniu studni, nie zapewniając
im wymaganych szkoleń i instruktaży, a także odpowiedniego
sprzętu umożliwiającego bezpieczne wykonywanie prac (ustalenia sądu zostały w tym zakresie oparte przede wszystkim na materiałach z kontroli Państwowej Inspekcji Pracy oraz opinii biegłego powołanego przez sąd).
Sąd zwrócił uwagę, że przy wykonywaniu prac studniarskich
niebezpieczeństwo przysypania ziemią nie było jedynym zagrożeniem mogącym doprowadzić do utraty zdrowia lub życia pracujących. Występowało także wiele innych istotnych zagrożeń,
między innymi w kwestii jakości powietrza wewnątrz studni. Sąd
wskazał też na braki w wyposażeniu robotników, w tym brak niezbędnych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej. Na skutek
powyższych zaniedbań pracujący stale byli narażani na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na
zdrowiu. W wyniku wadliwie prowadzonych prac, bez stosowania
właściwych narzędzi, bez sprawowania bezpośredniego (stałego)
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nadzoru nad wykonywanymi pracami doszło do aktywizacji jednego z istniejących zagrożeń, a w efekcie do śmierci Łukasza W.

również egzekwowania przestrzegania przez pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
W ocenie sądu, przy wykonywaniu prac związanych z budową studni naruszono wszystkie możliwe przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, co w konsekwencji doprowadziło do zdarzenia wypadkowego, w wyniku którego Łukasz W. poniósł śmierć.
Czyn Leszka B. cechuje wysoki stopień społecznej szkodliwości.
Naruszył on swym działaniem kardynalne zasady bezpieczeństwa
i higieny pracy, a lista tych naruszeń pozostaje długa. Świadczy to
o rażącym lekceważeniu przez niego podstawowych obowiązków
pracodawcy, jakimi pozostają przede wszystkim dbałość o życie
i zdrowie ludzkie. Dla Leszka B. najważniejsze okazało się zbudowanie tanim kosztem studni celem uruchomienia linii płukania
żwiru, co wiązało się z osiągnięciem w przyszłości odpowiednich
profitów. Był osobą decydującą o rozpoczęciu prac w warunkach
zagrażających życiu oraz zdrowiu. Mógł je wstrzymać w momencie, gdy powstały pierwsze problemy związane z bezpieczeństwem ich wykonywania. Jednak Leszek B. zamiast tego zlecił wyrównanie kręgów za pomocą lin. Postępowanie takie wskazuje
na konsekwentne dążenie do osiągnięcia zakładanego celu ekonomicznego, bez liczenia się z niekorzystnymi skutkami takiego
działania dla innych osób.

Linia obrony
Oskarżeni nie przyznali się do stawianych im zarzutów. Leszek
B. bezpośrednio po wypadku wskazał, że kilka dni przed zdarzeniem zakazał wykonywania prac, gdyż zauważył, że stają się coraz
bardziej niebezpieczne. Twierdził, że nie wiedział, że są kontynuowane, bo w tym czasie nie było go na terenie kopalni. W dalszym
postępowaniu przygotowawczym i sądowym odmówił składania
wyjaśnień. Jego obrońca przez cały proces dążył do wykazania, że
za wypadek odpowiedzialny jest sam poszkodowany, który kontynuował pracę wbrew zakazowi. Natomiast Marek M. podkreślił,
że do zdarzenia doszło poza granicami objętymi działaniami kopalni i przy robotach niezwiązanych bezpośrednio lub pośrednio z wydobyciem piasku i żwiru, dlatego prace te nie leżały w zakresie jego zainteresowania, obowiązków i odpowiedzialności.
Sąd nie dał wiary wyjaśnieniom obwinionych. Stwierdził, że
oskarżeni Leszek B. i Marek M. w związku z pełnioną w zakładzie
pracy odpowiednio pracodawczą i kierowniczą funkcją względem
osób wykonujących prace budowlane studni, byli obowiązani organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Mimo tych obowiązków oskarżeni nie
zorganizowali stanowiska pracy w zakresie wykonywania prac budowlanych przy drążeniu studni zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczeństwa i higieny pracy, nie dbali o stosowanie środków
ochrony zbiorowej i indywidualnej, nie przygotowywali pracujących do bezpiecznego wykonywania pracy i nie egzekwowali przestrzegania przez pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa
pracy. Sąd w oparciu o opinię biegłego stwierdził, że przyczyną
zdarzenia wypadkowego było zlekceważenie przepisów i zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczących prac w zbiornikach.
Sąd nie kwestionował natomiast faktu, że czynności Łukasza
W. były niezgodne z przepisami i zasadami bezpieczeństwa pracy. Jednakże wskazał, że w danym przypadku nie można mówić
o świadomym zlekceważeniu przez poszkodowanego przepisów
i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, skoro nie został on w ogóle przygotowany do wykonywania przedmiotowych czynności,
w tym nie został poddany stosownemu szkoleniu stanowiskowemu adekwatnemu do wykonywanych czynności.

Wysoka szkodliwość społeczna
Przechodząc do rozważań prawnych, sąd wskazał, że przedmiotem ochrony czynu zabronionego z art. 220 Kodeksu karnego
jest gwarantowane przez art. 66 Konstytucji prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. W ocenie sądu Leszek B.
niewątpliwie – jako pracodawca – był osobą odpowiedzialną za
przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Zatem ciążyły na nim obowiązki wynikające z art. 207 § 2 Kodeksu
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Surowe kary

Moment wypadku

pracy, co zobowiązywało go do stworzenia bezpiecznych i higienicznych warunków wykonywania pracy przez inne osoby oraz
do zapobiegania zagrożeniom związanym z wykonywaną pracą.
Z kolei przy określeniu, czy zachowanie oskarżonego Marka M.
wyczerpało znamiona przestępstwa z art. 220 Kodeksu karnego
sąd stwierdził, że pełnił on funkcję kierownika ruchu, sprawując
nadzór nad osobami, które pracowały w zakładzie górniczym,
w tym nad Łukaszem W. Zatem jest on osobą kierującą pracownikami w rozumieniu art. 212 Kodeksu pracy. Zgodnie z treścią tego
artykułu na osobę kierującą pracownikami nakłada się obowiązek
między innymi organizowania stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, organizowania, przygotowywania i prowadzenia prac, przy uwzględnieniu
zabezpieczenia pracowników przed wypadkami przy pracy, jak
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Powyższe okoliczności sprawiły, że sąd wymierzył Leszkowi B.
karę 10 miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności. W stosunku do Marka M. kara pozbawienia wolności została wymierzona w zawieszeniu na okres próby. W uzasadnieniu wyroku sąd
odniósł się także do kwestii nieobecności w dniu wypadku Leszka
B. oraz Marka M. na terenie zakładu górniczego. To w żaden sposób nie mogło stanowić okoliczności uwalniającej obwinionych
od odpowiedzialności karnej. Wręcz przeciwnie. Uznał, że obwinieni świadomie godzili się na prowadzenie robót bez nadzoru, co
bezpośrednio narusza przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy.
Sąd wskazał także, że twierdzenie Leszka B., iż nakazał przerwane prac z uwagi na występujące problemy związane z zapuszczaniem kręgów było jedynie linią obrony. Jako niewiarygodne uznał,
aby poszkodowany i inni pracujący przy budowie studni wykonywali pracę w sytuacji wyraźnego zakazu ze strony pracodawcy.
Dariusz Smoliński
nadinspektor pracy, OIP Gdańsk

Dla Leszka B. najważniejsze okazało się
zbudowanie tanim kosztem studni celem
uruchomienia linii płukania żwiru,
co wiązało się z osiągnięciem
w przyszłości odpowiednich profitów.
31

Prawo

Eurodelegowanie

Wspomnienie

o Jerzym Wydmańskim,
Okręgowym Inspektorze Pracy
w Katowicach w latach 2003-2006
Urodził się 18 listopada 1940 r. w Sosnowcu. Od 1959 r., przez
dwa lata pracował jako mechanik, następnie jako kierownik w katowickim Oddziale PKS. W 1972 r. został inspektorem pracy Zarządu Głównego Związku Zawodowego Transportowców i Drogowców. Obszar jego działania obejmował województwa: katowickie,
częstochowskie i piotrkowskie – nadzorował bezpieczeństwo
rozwiązań komunikacyjnych dojazdów do budowanego właśnie
Zespołu Górniczo-Energetycznego „Bełchatów”. W tym samym
czasie uzyskał na Politechnice Śląskiej dyplom inżyniera transportu ze specjalnością: transport samochodowy, a w 1977 r. powrócił
do PKS Oddział w Gliwicach na stanowisko zastępcy dyrektora.
W 1980 r. został starszym inspektorem pracy ZG ZZ Transportowców i Drogowców. Gdy na mocy ustawy z 6 marca 1981 r. powstała Państwowa Inspekcja Pracy, został Zastępcą Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach ds. działalności terenowej. Wykazał
wówczas wiele inwencji przy powołaniu sekcji branżowych, ustaleniu ich składu osobowego oraz przy podziale zakładów do sprawowania nadzoru. Bez przesady można stwierdzić, że inż. Jerzy
Wydmański m.in. organizował od podstaw nowy urząd obejmujący województwa: katowickie, bielskie i częstochowskie. Za tę
aktywność otrzymał Złotą Odznakę „Zasłużony w Rozwoju Województwa Katowickiego”. W 1984 r. został odznaczony Srebrnym
Krzyżem Zasługi, rok później dostał Złotą Odznakę Rzeczoznawcy
Techniki Samochodowej PZMot. W 1987 r. uhonorowano go Odznaką „Zasłużony Pracownik Państwowy”.
W 1989 r. został mianowany głównym specjalistą Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach. Wnikliwie rozpoznawał liczbę pracowników zatrudnionych w warunkach przekroczeń NDS
i NDN czynników szkodliwych oraz analizował przyczyny stwierdzonych chorób zawodowych i wypadków przy pracy, zwłaszcza
w górnictwie i hutnictwie. Organizował narady z udziałem przedstawicieli związków zawodowych i kierownictw zakładów. W 1990 r.
pełnił obowiązki Okręgowego Inspektora Pracy, a od końca 1991 r.
był Zastępcą Okręgowego Inspektora Pracy ds. profilaktyki. Nawiązał wówczas stałą współpracę z parlamentarzystami, instytucjami naukowymi zajmującymi się ochroną pracy, organizacjami
pracodawców i związkami zawodowymi. Od 1987 r. do 2002 r. był
członkiem komisji egzaminacyjnej kandydatów na inspektorów
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pracy, a od 1996 r. – komisji egzaminacyjnej kandydatów na rzeczoznawców do spraw bhp (od 2002 r. był wiceprzewodniczącym
tej komisji). Od 2000 r., jako doradca Okręgowego Inspektora Pracy koordynował zadania związane z zakładami górniczymi, hutniczymi oraz innymi pozostającymi pod szczególnym nadzorem
Głównego Inspektora Pracy.
W latach 2001-2003 wyróżniano Jerzego Wydmańskiego za fachowość i zaangażowanie podczas nadzoru nad przestrzeganiem
przepisów bhp przy budowie mostów: siekierkowskiego i świętokrzyskiego, węzła czerniakowskiego, warszawskiego metra, a także
podczas rozbiórki mostu Syreny oraz za nadzór czynności kontrolnych w Hucie Lucchini. Równocześnie działał społecznie w Sekcji
Bezpieczeństwa Pracy i Ergonomii oraz Ochrony Środowiska Śląskiej Organizacji Technicznej w Katowicach. We wrześniu 2005 r.
został prezesem Śląskiej Organizacji Technicznej, w której specjalizował się w zagadnieniach zintegrowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy. Z jego inicjatywy został utworzony
Klub Rzeczoznawców ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, skupiający projektantów biur projektowych, który upowszechnia nowości w przepisach oraz wskazuje błędy projektowe wpływające na
warunki pracy na nowo budowanych względnie modernizowanych stanowiskach pracy. Działał w Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Motoryzacji i Maszyn w Katowicach, był rzeczoznawcą techniki samochodowej. Przez kilkanaście lat był aktywnym ekspertem
Stowarzyszenia Ochrony Pracy.
W 2006 r. Jerzy Wydmański przeszedł na emeryturę. Zmarł po
długiej i ciężkiej chorobie na początku stycznia 2020 r. W ostatniej drodze na cmentarz przy ul. Małobądzkiej w Będzinie odprowadziło go liczne grono rodziny, przyjaciół, znajomych oraz
byłych i obecnych pracowników Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach.
Opracowali: Roman Adler, historyk kultury pracy,
Jerzy Hamróz, przedstawiciel Oddziału SOP w Katowicach

pod kontrolą
W dniach 25-26 lutego
2020 r. Okręgowy
Inspektorat Pracy
w Rzeszowie był
gospodarzem wizyty
studyjnej realizowanej
w ramach europejskiego
projektu dotyczącego
usprawnienia
współpracy
transgranicznej
w zakresie delegowania
pracowników
EURODELEGOWANIE.

Biogram na podstawie akt osobowych w archiwum OIP
w Katowicach oraz Who is Who w Polsce. Encyklopedia biograficzna z życiorysami znanych Polek i Polaków. Wydanie IV uzupełnione 2005. Zug, Hubners Who is Who 2005,
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czestników spotkania bardzo
serdecznie powitały, życząc owocnych obrad, Okręgowy Inspektor Pracy
Barbara Kiełt oraz Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy Aneta Gronowicz.

Wizyty kontrolne
W wizycie studyjnej udział wzięło pięć
delegacji zagranicznych, tj. przedstawiciele inspekcji pracy z Norwegii, Szwecji, Estonii, Łotwy, Luksemburga, a także
przedstawiciele Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej oraz Wojewódzkiego
Urzędu Pracy. Wszyscy uczestnicy wzięli
udział w kontrolach zakładów z sektorów
branży rolniczej, a także w zakładach realizujących swoją działalność w zakresie
powierzania pracy tymczasowej. Delegaci mieli możliwość poznać strukturę organizacyjną, zakres, kompetencje działania
Państwowej Inspekcji Pracy oraz procedu-

ry mające zastosowanie w trakcie kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców
i delegowania pracowników w ramach
agencji zatrudnienia.
Wizyty kontrolne, mające na celu przybliżenie problematyki zatrudniania i delegowania cudzoziemców, w trakcie pobytu
delegatów realizowali inspektorzy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie Aleksandra Kalka i Piotr Zoła – starsi inspektorzy pracy, oraz Adam Tuleja,
nadinspektor pracy, Kierownik Oddziału w Krośnie.
Części teoretyczne obejmowały dyskusje na temat skutecznego wdrażania
dyrektywy dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług
oraz zwiększenia skutecznej współpracy transgranicznej i synergii działań podejmowanych przez wszystkie zaangażowane strony.
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Biblioteka
tyczące teoretycznych i praktycznych
aspektów wzmacniania współpracy administracyjnej pomiędzy instytucjami, których
zadaniem jest m.in. zwalczanie nadużyć
na rynku pracy, w szczególności w zakresie transgranicznego świadczenia usług.
Uczestnicy dyskutowali również na temat
metod i narzędzi współpracy oraz potrzeby zapewnienia spójności krajowych systemów inspekcji pracy. Zagadnienia poruszane w trakcie wizyty będą przedmiotem
dalszych prac grupy roboczej podczas kolejnych spotkań, a najbliższe odbędzie się
w kwietniu br. na Łotwie.

Spotkanie z regionem
i tradycją

Ważnym aspektem
spotkania były wystąpienia
poszczególnych delegatów
dotyczące teoretycznych
i praktycznych aspektów
wzmacniania współpracy
administracyjnej
pomiędzy instytucjami,
których zadaniem
jest m.in. zwalczanie
nadużyć na rynku pracy,
w szczególności w zakresie
transgranicznego
świadczenia usług.
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Przedstawiciele Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej uczestniczący
w spotkaniach przybliżyli zagranicznym
gościom przepisy mające zastosowanie
w trakcie kontroli legalności pobytu i zatrudnienia cudzoziemców z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej.
Wielokrotnie podkreślano, jak ważną rolę
w trakcie kontroli legalności zatrudnienia
cudzoziemców odgrywa współpraca Państwowej Inspekcji Pracy i Straży Granicznej.

Jak usprawnić
funkcjonujący system
W drugim dniu wizyty delegaci przedstawiali swoje opinie i sugestie dotyczące funkcjonowania systemu Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym (IMI)
oraz propozycje usprawnienia tego systemu. Zadania Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie delegowania pracowników oraz realizacji wymiany informacji
w ramach IMI przedstawił Marek Popkiewicz, p.o. Zastępca Dyrektora Departamentu Legalności Zatrudnienia GIP. W wizycie
studyjnej realizowanej w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Rzeszowie uczestniczyła również Nina Dulna z Sekcji Współpracy
z Zagranicą Głównego Inspektoratu Pracy.
Ważnym aspektem spotkania były wystąpienia poszczególnych delegatów do-

Pomimo napiętego harmonogramu wizyty jej uczestnicy mieli okazję zapoznać
się z walorami naszego pięknego regionu. Oprócz materiałów wydanych nakładem Państwowej Inspekcji Pracy, w ramach
współpracy z Urzędem Marszałkowskim,
Urzędami Miast Rzeszowa i Przemyśla,
uczestnikom spotkań udostępnione zostały materiały i gadżety promujące nasz
region podkarpacki oraz jego największe
miasta. Podkarpacie przedstawiono także
podczas wykładu i projekcji filmu przez Dariusza Pawłowskiego, pracownika Urzędu
Marszałkowskiego. Ponadto uczestnikom
wizyty studyjnej wyświetlono film PIP pt.
„100-lecie Państwowej Inspekcji Pracy”
autorstwa Okręgowego Inspektora Pracy
w Szczecinie Konrada Pachciarka.
Zgodnie z opiniami uczestników wizyty, spotkania były bardzo owocne i znacznie pogłębiły wiedzę oraz doświadczenia
w zakresie funkcjonowania Państwowej Inspekcji Pracy w Polsce. Z pewnością dla wymiana tych doświadczeń będzie bardzo pomocna i w niektórych obszarach wdrażania
do stosowania jako dobre praktyki w funkcjonowaniu systemów kontroli państwowej.
Uczestnicy wizyty studyjnej byli bardzo
mile zaskoczeni ciepłym i serdecznym przyjęciem, a opuszczając nasz kraj, złożyli pełne uznania podziękowania za profesjonalną organizację wizyty.
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INFORMACJA OKRESOWA
AKTY PRAWNE
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2019 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie określenia
wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych
i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów
miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji Rozliczeniowych i deklaracji Rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń
danych o pracy w szczególnych warunkach lub
o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów (Dziennik Ustaw 2020, poz. 81)
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki społecznej z dnia 17 stycznia 2020 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie określenia
wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych
i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów
miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji Rozliczeniowych i deklaracji Rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń
danych o pracy w szczególnych warunkach lub
o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów (Dziennik Ustaw 2020, poz. 102)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21
stycznia 2020 r. w sprawie wysokości zwiększenia
wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2020 r.
(Dziennik Ustaw 2020, poz. 128)
Rozporządzenie Ministra rozwoju z dnia
20 stycznia 2020 r. zmieniające Rozporządzenie
w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać zbiorniki pomiarowe, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych
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podczas prawnej kontroli metrologicznej tych
przyrządów pomiarowych (Dziennik Ustaw
2020, poz. 168)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia
24 stycznia 2020 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie substancji chemicznych, ich
mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dziennik Ustaw
2020, poz. 197)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia
29 stycznia 2020 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia
nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia
(Dziennik Ustaw 2020, poz. 207)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia
28 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o stanie zdrowia nauczyciela akademickiego na potrzeby udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia (Dziennik
Ustaw 2020, poz. 214)
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
(Dziennik Ustaw 2020, poz. 105)
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dziennik Ustaw 2020, poz. 111)
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2019 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dziennik Ustaw 2020, poz. 123)
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych (Dziennik Ustaw
2020, poz. 154)
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
(Dziennik Ustaw 2020, poz. 164)
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dziennik Ustaw
2020, poz. 174)
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2020 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zatrudnieniu socjalnym (Dziennik Ustaw
2020, poz. 176)

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych
oraz ich rodzin (Dziennik Ustaw 2020, poz. 203)
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dziennik Ustaw 2020, poz. 204)
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyborach
budowlanych (Dziennik Ustaw 2020, poz. 215)
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 stycznia 2020 r.
w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w grudniu
2019 r. (Monitor Polski 2020, poz. 91)
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród
z zysku w 2019 r. (Monitor Polski 2020, poz. 96)
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2019 r.
(Monitor Polski 2020, poz. 97)
Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym
i wojewódzkim rynku pracy (Monitor Polski
2020, poz. 106)
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym
kwartale 2019 r. (Monitor Polski 2020, poz. 171)
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie
realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2019 r. w stosunku do 2018 r. (Monitor Polski 2020, poz. 172)
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie kwoty bazowej w 2019 r. (Monitor Polski
2020, poz. 173)
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie
przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2019 r. (Monitor Polski 2020, poz. 174)
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Aleksandra Bodzińska
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