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11 Profilaktyczne badania lekarskie w czasie zagrożenia COVID-19

Rozumiejąc potrzebę stosowania ograniczeń w profilaktycznych badaniach lekarskich, jako środka
zapobiegającego rozprzestrzenianiu się COVID-19, wydaje się, że ze względu na przedłużający się
stan epidemii należy rozważyć, przynajmniej w niektórych przypadkach, odstąpienie od ograniczeń
wprowadzonych w tym zakresie.

Wypłata świadczeń
pracowniczych (w tym
wynagrodzeń za pracę)
w latach 2018-2020 oraz
w okresie pandemii
COVID-19 od marca 2020 r.
była 23 lutego 2021 r.
wiodącym tematem
obrad Rady Ochrony
Pracy, prowadzonych
w formie wideokonferencji.
W posiedzeniu wzięła udział
Katarzyna Łażewska-Hrycko,
Główny Inspektor Pracy,
z grupą współpracowników.
Przedstawiając doświadczenia kontrolne Państwowej Inspekcji Pracy, Katarzyna Łażewska-Hrycko podkreśliła, że PIP traktuje priorytetowo kontrole przestrzegania przepisów dotyczących
wypłaty świadczeń pracowniczych – również w trakcie trwania
pandemii. W latach 2018-2020 inspektorzy pracy przeprowadzili
łącznie ponad 45,6 tys. kontroli, w trakcie których stwierdzili naruszenia przepisów Kodeksu pracy regulujących kwestie wynagrodzeniowe. Ponadto do Państwowej Inspekcji Pracy wpłynęło ponad 74 tys. skarg związanych z tą problematyką. W wyniku
przeprowadzonych kontroli inspektorzy pracy skierowali do pracodawców 15,9 tys. decyzji nakazujących wypłatę wynagrodzeń
i innych świadczeń ze stosunku pracy dla 112,4 tys. pracowników
na łączną kwotę blisko 278,1 mln zł.
Szczegółowo przybliżył problem członkom Rady Ochrony Pracy wicedyrektor Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy Bartosz Kopeć. Powiedział m.in., że średnio w co piątej
kontroli spośród wszystkich przeprowadzonych przez PIP w latach 2018-2020 ujawniono nieprawidłowości przy wypłacie wynagrodzeń i innych świadczeń. Najwięcej naruszeń z tego zakresu
wystąpiło w branżach: handel, naprawy, przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz budownictwo.
Dotyczyły one głównie terminu wypłaty wynagrodzenia, miej-

IP 3/2021

sca i formy takiej wypłaty, wypłaty ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy i wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.
Realizując postanowienia ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych
nimi sytuacji kryzysowych, w okręgowych inspektoratach pracy zarejestrowano łącznie 27 705 porozumień zgłoszonych
przez 24 378 podmiotów. W 566 takich podmiotach stwierdzono naruszenia przepisów Kodeksu pracy regulujących kwestie wynagrodzeniowe.
Bartosz Kopeć zaznaczył, że stan przestrzegania przepisów dotyczących wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy
utrzymuje się wciąż na niezadowalającym poziomie, a przedłużające się ograniczenia w działalności pracodawców z wybranych
branż mogą sprawić, iż skala nieprawidłowości będzie stopniowo
narastać. Dlatego PIP będzie prowadzić intensywne działania w zakresie monitorowania i kontrolowania tego zagadnienia. Okręgowym inspektorom pracy polecono przeprowadzenie rekontroli w celu sprawdzenia wykonania wszystkich decyzji płacowych,
a w przypadku stwierdzenia ich niewykonania wszczęte zostanie
postępowanie egzekucyjne.
Donat Duczyński
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Wiadomości
nie tylko z kraju
Na posiedzeniu
Rady Dialogu Społecznego
WARSZAWA: Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko 18 lutego 2021 r. wzięła udział w posiedzeniu plenarnym Rady
Dialogu Społecznego, prowadzonym w formie wideokonferencji
przez wiceprezesa Rady Ministrów, ministra rozwoju, pracy i technologii Jarosława Gowina.

Katarzyna Łażewska-Hrycko podziękowała członkom Rady Dialogu Społecznego za możliwość współpracy z nimi przez blisko
pięć lat, gdy kierowała Biurem RDS. Było to dla niej, jak podkreśliła, niezwykle cenne doświadczenie i bardzo ważny okres w pracy zawodowej. Podziękowała także swoim najbliższym współpracownikom z Rady.
Zapewniła, że jednym z jej podstawowych priorytetów w trakcie
pełnienia funkcji Głównego Inspektora Pracy będzie współpraca
z partnerami społecznymi: zarówno ze związkami zawodowymi,
jak i organizacjami pracodawców. W tym zakresie zamierza proponować różne rozwiązania, żeby zapewnić przestrzeganie praworządności w stosunkach pracy i bezpieczeństwo zatrudnionym.
Zaprosiła partnerów społecznych do współpracy.
W trakcie spotkania wysłuchano informacji ministra funduszy
i polityki regionalnej oraz dyskutowano na temat Krajowego Planu Odbudowy i projektu Umowy Partnerstwa. Chodzi o wykorzystanie funduszy europejskich po kryzysie pandemii i plano4

wane w związku z tym przedsięwzięcia inwestycyjne w naszym
kraju na lata 2021-2027.
W posiedzeniu Katarzynie Łażewskiej-Hrycko towarzyszył dyrektor Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy
Wojciech Gonciarz.

Robocze spotkanie SLIC
WARSZAWA: Spotkanie Grupy Roboczej Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy ds. Strategicznego Zarządzania i Egzekwowania
zorganizowane przez Komisję Europejską w dniu 17 lutego 2021
roku (Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych
i Włączenia Społecznego, Wydział Zdrowie i Bezpieczeństwo) odbyło się w trybie wideokonferencji. Omawiano zagadnienia dotyczące przyjęcia agendy spotkania oraz protokołu ze spotkania
Grupy Roboczej ds. SZiE, które odbyło się w 24 września 2020 roku,
również w trybie wideokonferencji. Przedstawiono rozwój sytuacji w odniesieniu do SLIC oraz OSH w Unii Europejskiej, omawiając kwestie ogólne i ramy strategiczne oraz informacje o dyrektywach Unii Europejskiej, które – w obszarze kompetencji SLIC i OSH
– mają być transponowane do narodowych systemów prawnych
w 2021 roku. Pojawiły się również informacje o postępach w realizacji nowego planu pracy oraz w implementacji nowej struktury SLIC, a także przykłady dobrych praktyk znalezione podczas
ewaluacji dokonywanej przez SLIC – Irlandia (Malta), Słowacja. Raporty krajowe zaprezentowali przedstawiciele Czech i Norwegii.
Państwową Inspekcję Pracy reprezentowali Grzegorz Gałek, dyrektor Departamentu Planowania, Analiz i Statystyki oraz Dariusz
Górski, p.o. dyrektora Departamentu Legalności Zatrudnienia
Głównego Inspektoratu Pracy. Następne spotkanie Grupy Roboczej SLIC ds. Strategicznego Zarządzania i Egzekwowania zaplanowano na 19 września 2021 roku.

Dodatkowy urlop
dla inspektorów pracy
WARSZAWA: Komisja do Spraw Petycji Sejmu RP na posiedzeniu
4 marca 2021 r., prowadzonym w formie wideokonferencji, przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy. Wniosek komisji o podjęcie inicjatywy
ustawodawczej w tej sprawie przedstawił jej przewodniczący poseł Sławomir Jan Piechota.
Projekt zakłada przyznanie inspektorom pracy wykonującym
czynności kontrolne i posiadającym co najmniej 10-letni staż pracy
na stanowiskach związanych z wykonywaniem tych czynności prawa do dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 6 dni
roboczych, a po 20 latach pracy – w wymiarze 12 dni roboczych.
Jak podkreślił w czasie obrad stały doradca komisji Krzysztof Pater, proponowane rozwiązanie jest analogiczne do uprawnienia
przysługującego pracownikom Najwyższej Izby Kontroli wykoIP 3/2021

nującym czynności kontrolne; podobne rozwiązania funkcjonują
wśród sędziów i prokuratorów. Jako bardzo istotny dla funkcjonowania Państwowej Inspekcji Pracy określiła wniosek komisji Katarzyna Łażewska-Hrycko, Główny Inspektor Pracy. Zwracając się
do członków komisji, wskazała, że praca inspektora PIP jest misją,
realizuje on trudne zadania, z dużym obciążeniem psychicznym
i stresem. Inspektorzy pracy cały czas muszą poszerzać wiedzę,
by być na bieżąco ze zmieniającymi się przepisami i móc sprostać
coraz to nowym zadaniom nakładanym na inspekcję pracy. Może
to prowadzić do wypalenia zawodowego, dlatego potrzebny jest
dodatkowy odpoczynek. Katarzyna Łażewska-Hrycko zaakcentowała, że dłuższy urlop inspektorów pracy nie będzie rodził skutków finansowych dla budżetu państwa, natomiast dla samych zainteresowanych będzie dużym wsparciem w procesie regeneracji
ich nadwątlonych sił. W imieniu inicjatora noweli w ustawie o PIP
– Związku Zawodowego Pracowników Państwowej Inspekcji Pracy
– głos zabrał jego przewodniczący Przemysław Róziewicz. Stwierdził, że przyznanie inspektorom pracy dodatkowego uprawnienia
urlopowego nie będzie miało wpływu na ilość i zakres spraw przez
nich realizowanych. Pozwoli natomiast, poza oczywistymi: regeneracją i odpoczynkiem, na dodatkowe dokształcanie się, na które w codziennej pracy kontrolnej w obliczu nowych zadań jest coraz mniej czasu. Posłowie postanowili, że w dalszych pracach nad
projektem Komisję do Spraw Petycji będzie reprezentować poseł
Sławomir Jan Piechota. W posiedzeniu uczestniczył także zastępca Głównego Inspektora Pracy Dariusz Mińkowski.

Szkolenie „Zdobądź dyplom PIP”
WARSZAWA: W dniach 9, 10 i 11 lutego 2021 r. odbyło się szkolenie pracodawców w ramach kolejnej edycji programu „Zdobądź
dyplom PIP”. Ze względu na warunki epidemiczne w kraju odbyło się ono zdalnie. Szkolenie poprowadził nadinspektor pracy Józef Fijołek, koordynator Sekcji Prewencji i Promocji w OIP
w Warszawie. Program „Zdobądź dyplom PIP” przeznaczony jest
dla pracodawców prowadzących małe zakłady produkcyjne, handlowe i usługowe i jest jednym z działań na rzecz poprawy poziomu bezpieczeństwa pracy i stanu praworządności w stosunkach pracy. W ramach szkolenia uczestnicy zdobywają wiedzę
z zakresu prawa pracy i ochrony pracy. Nasz specjalista wyjaśnił,
jakie wymagania prawne i standardy bhp należy spełnić, aby zakład pracy uczynić bardziej bezpiecznym. W trakcie spotkania
on-line przekazano uczestnikom m.in. informacje dotyczące dostępu do materiałów szkoleniowych Państwowej Inspekcji Pracy,
w tym broszury „Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy”, zawierającej listę kontrolną wraz z komentarzem, która ułatwi samodzielne zidentyfikowanie oraz eliminację nieprawidłowości w firmie. Kolejne szkolenie w formie zdalnej w ramach
programu „Zdobądź dyplom PIP” zostało zaplanowane na trzecią dekadę marca br. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy
do kontaktu na adres e-mail: kancelaria@warszawa.pip.gov.pl.
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Szkolenie dla pracodawców
KATOWICE: W ramach kampanii informacyjnej „Czas pracy kierowców a wypadki drogowe” pod hasłem „Nie prowadź bez przerwy”
w dniu 18.02.2021 r. starszy inspektor pracy – główny specjalista
w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Katowicach przeprowadził
bezpłatne szkolenie na platformie Microsoft Teams dla pracodawców, przedsiębiorców prowadzących działalność w sektorze transportowym oraz dla osób samozatrudniających się.
Celem kampanii jest zapobieganie wypadkom komunikacyjnym związanym z naruszaniem przepisów o czasie pracy lub złym
stanem psychofizycznym pracowników. Podczas szkolenia prowadzący na praktycznych przykładach omówił zakres obowiązywania przepisów prawa pracy w stosunku do pracowników zatrudnionych na stanowisku kierowcy w kontekście Kodeksu pracy,
ustawy o czasie pracy kierowców i rozporządzenia (WE) 561/2006.
Inspektor pracy omówił również strategię kontroli Państwowej
Inspekcji Pracy w zakresie czasu pracy kierowców oraz odpowiedział na liczne pytania uczestników szkolenia. Pracodawcy, którzy wzięli udział w szkoleniu, otrzymają także bezpłatne wydawnictwa Państwowej Inspekcji Pracy. W szkoleniu zorganizowanym
w ramach kampanii informacyjnej „Czas pracy kierowców a wypadki drogowe” uczestniczyli przedstawiciele 40 pracodawców.

Program edukacyjny
LUBLIN: 104 nauczycieli
z 20 placówek oświatowych
przystąpiło w roku szkolnym 2019/2020 do programu edukacyjnego Państwowej Inspekcji Pracy „Kultura
KULTURA BEZPIECZEŃSTWA
bezpieczeństwa” realizowanego w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Lublinie przez nauczycieli z terenu województwa
lubelskiego. Celem programu jest popularyzacja wiedzy z zakresu
bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, jak również prawnej ochrony pracy, w szczególności zagadnień związanych z problematyką zawierania umów o pracę, podejmowania pracy sezonowej i wakacyjnej, legalności zatrudnienia oraz zatrudnienia
na podstawie umów cywilnoprawnych. Priorytetem jest wzrost
świadomości zagrożeń wypadkowych w środowisku pracy wśród
młodzieży szkół średnich i zawodowych oraz skuteczne im zapobieganie. Nauczyciele biorący udział w programie edukacyjnym,
bazując na materiałach przekazanych przez Państwową Inspekcję
Pracy, przeprowadzili w roku szkolnym 2019/2020 lekcje dla ponad 3000 uczniów. Z kolei pracownicy Okręgowego Inspektoratu
Pracy w Lublinie odbyli spotkania z 323 uczniami, w trakcie których omawiali zagadnienia związane z prawem pracy oraz bezpieczeństwem i higieną pracy. Nauczyciele biorący udział w przedsięwzięciu otrzymają świadectwa ukończenia programu, a szkoły
– podziękowania za tę aktywność.
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Prawo
dr Łukasz Sztych

Konsekwencje naruszenia przepisów
dotyczących wynagrodzenia za pracę

Święte prawo do wypłaty

pkt 1 k.p. dochodzi wówczas, gdy wynagrodzenie zostaje wypłacone w wysokości niższej niż ustalona w umowie o pracę albo określona w układzie zbiorowym
pracy, regulaminie pracy czy też w innych przepisach, a przy tym obniżenie to
jest bezpodstawne.
Z kolei zachowanie wypełniające znamię „bezpodstawnego potrącenia” oznacza dokonanie potrącenia na zaspokojenie należności innych aniżeli wymienione
w art. 87 § 1 k.p. lub w wysokościach przekraczających dopuszczalne ustawowo limity określone w treści § 3-5 tego artykułu,

Organy Państwowej Inspekcji Pracy uczestniczą w „wymierzaniu
sprawiedliwości” pracodawcy łamiącemu przepisy dotyczące
prawidłowego i terminowego wypłacania wynagrodzenia za pracę.

N

aruszenie obowiązku przestrzegania przepisów prawa pracy dotyczących wynagrodzenia za pracę – w zakresie jego prawidłowego i terminowego
wypłacania – może spowodować karnoprawną odpowiedzialność pracodawcy,
powodującą zastosowanie wobec niego
różnego rodzaju sankcji. Odpowiedzialność taką przewiduje art. 282 § 1 pkt 1
k.p. zawarty w dziale trzynastym Kodeksu pracy, zatytułowanym „Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom
pracownika”, oraz art. 218 § 1a i § 3 k.k.,
umieszczone w rozdziale XXVII Kodeksu
karnego, zatytułowanym „Przestępstwa
przeciwko prawom osób wykonujących
pracę zarobkową”.

Nieterminowo
i w niepełnej wysokości
Niewypłacenie w ustalonym terminie wynagrodzenia za pracę lub innego świadczenia przysługującego pracownikowi (albo
uprawnionemu członkowi rodziny pracownika), bezpodstawne obniżanie wysokości
tego wynagrodzenia lub świadczenia albo
dokonywanie bezpodstawnych potrąceń,
zostało zakwalifikowane w art. 282 § 1 pkt 1
k.p. jako wykroczenie przeciwko prawom
6

pracownika. Przedmiotem ochrony wymienionego przepisu zostało objęte
wynagrodzenie za pracę oraz inne
świadczenia ze stosunku pracy,
a także świadczenia należne
rodzinie pracownika.
Do niewypłacenia w terminie wynagrodzenia za pracę lub
innego należnego pracownikowi świadczenia dochodzi
wówczas, gdy
pracodawca uchybi
ustalonym w art. 85
k.p. regułom. Zgodnie
z tym przepisem wypłaty wynagrodzenia dokonuje się co najmniej raz
w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie, nie później niż w ciągu pierwszych 10
dni następnego miesiąca kalendarzowego, a składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy dłuższe
– w terminach określonych w przepisach
prawa pracy.
Do „bezpodstawnego obniżenia” wynagrodzenia w rozumieniu art. 282 § 1
IP 3/2021
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a w przypadku tzw. potrąceń umownych
– dokonane potrącenia bez pisemnej zgody pracownika (art. 91 § 1 k.p.) oraz ponad
granice ustalone w art. 91 § 2 k.p.
Uchybienia formalne przy wypłacaniu
wynagrodzeń, zarówno co do sposobu wypłaty (np. przekazanie wynagrodzenia na
rachunek bankowy pracownika, mimo że
nie wyraził na to zgody, a po 1.01.2019 r.
– mimo że zażądał wypłaty w gotówce),
jak i jej formy (np. wypłacenie części wynagrodzenia za pracę w formie bonów, gdy
takiej formy wypłaty nie przewidują przepisy ustawowe ani układ zbiorowy pracy),
nie spełniają przesłanek do zakwalifikowania ich
jako wykroczenie,
w związku z czym
inspektor pracy nie
może zastosować wobec pracodawcy sankcji karnych z tego
tytułu. Warto jednak zauważyć,
że w przypadku
wypłacenia wynagrodzenia w innej formie niż pieniężna, w sytuacji gdy
nie przewidują tego
ustawowe przepisy prawa pracy
lub układ zbiorowy
pracy, inspektor pracy
powinien przyjąć, że nie
doszło do wykonania zobowiązania, a tym samym do
zwolnienia pracodawcy z długu. W konsekwencji powinien
uznać, że pracodawca nie wypłacił
należnego pracownikowi wynagrodzenia, przez co dopuścił się wykroczenia z art. 282 § 1 pkt 1 k.p.
Przedstawiając zagadnienie odpowiedzialności za wykroczenia spowodowane
naruszeniem przepisów dotyczących wynagrodzenia za pracę, trzeba wspomnieć
o wprowadzonym z dniem 1.01.2017 r. wykroczeniu, które polega na wypłacaniu

osobie przyjmującej zlecenie lub świadczącej usługi wynagrodzenia w wysokości niższej niż obowiązująca wysokość minimalnej stawki godzinowej. Wykroczenie
to zostało ujęte w art. 8e ustawy z dnia
10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, wprowadzonym
do tej ustawy na mocy nowelizacji z dnia
22 lipca 2016 r. Chociaż wykroczenie to
nie dotyczy wynagrodzenia za pracę należnego pracownikowi, lecz osobie będącej zleceniobiorcą lub świadczącej usługi,
ściganie go zostało powierzone Państwowej Inspekcji Pracy. Organowi temu przysługuje prawo występowania w charakterze oskarżyciela publicznego (analogicznie
jak w przypadku postępowań dotyczących
wykroczeń stypizowanych w Kodeksie pracy), co wynika z art. 17 § 2 k.p.w., w wersji
obowiązującej od 1.01.2017 r.

Wbrew obowiązkowi
Sprawcą wykroczenia z art. 282 § 1 pkt 1
k.p. może być ten (osoba fizyczna), kto
„wbrew obowiązkowi” nie wykonał obciążającej go powinności1 w zakresie terminowej i prawidłowej wypłaty wynagrodzenia
za pracę. Może to być zatem pracodawca
będący osobą fizyczną, osoba zarządzająca jednostką organizacyjną będącą pracodawcą albo inna osoba działająca w jego
imieniu. Może być nim także główny księgowy lub każdy inny pracownik, który został upoważniony do działania w tym zakresie w imieniu pracodawcy.
Zauważyć przy tym należy – co podkreślił Sąd Najwyższy w wyroku z dnia
23 września 2009 r.2 – że osoba zobowiązana do wypłacania świadczeń pieniężnych
nie zawsze odpowiada za wykroczenie
z art. 282 § 1 pkt 1 k.p. Odpowiedzialność tę można bowiem przypisać tylko
temu sprawcy, z którego winy doszło do
niewypłacenia należnych pracownikowi
świadczeń. Ważne przy tym jest jednak, że
wszystkie trzy postaci wykroczenia, określone w art. 282 § 1 pkt 1 k.p., mogą być
popełnione zarówno umyślnie (z zamiarem bezpośrednim lub ewentualnym), jak
7

Prawo
i nieumyślnie3. Karą za popełnione wykroczenie jest grzywna od 1000 zł do 30 000 zł.

Nie powinno się jednak
z góry przyjmować
uporczywości naruszenia
uprawnień pracowniczych,
gdy niewypłacanie
lub zaniżanie
wynagrodzenia ma
charakter ciągły
(długotrwały), jeśli
jest ono następstwem
nieprzewidywalnych
wydarzeń występujących
w pewnym przedziale
czasowym (np.
niewypłacalność
kontrahentów).
Z kolei sam fakt trudnej
sytuacji finansowej
pracodawcy nie
wyklucza realizacji
znamienia uporczywości.
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Z chęci dokuczenia
pracownikowi
Drugim wzmożonym poziomem ochrony
prawa pracownika do terminowego i prawidłowego otrzymywania wynagrodzenia za
pracę jest przestępstwo stypizowane w art.
218 § 1a k.k. Przepis ten penalizuje zachowanie polegające na złośliwym lub uporczywym naruszaniu praw pracownika wynikających ze stosunku pracy lub stosunku
ubezpieczenia społecznego. Nie wymienia on praw pracowniczych, których naruszenie może poskutkować odpowiedzialnością karną, a tylko wskazuje, że źródłem
tych praw jest stosunek pracy (także stosunek ubezpieczenia społecznego, jednakże
w dalszych rozważaniach zostanie on pominięty ze względu na to, że nie jest objęty kompetencją kontrolno-nadzorczą PIP).
Jako sprawcę przestępstwa z art. 218 § 1a
k.k. ustawodawca wskazuje tego, „kto wykonuje czynności z zakresu prawa pracy”. Ze
względu na brak zdefiniowania w Kodeksie
karnym pojęcia takiej osoby trzeba się odwołać do przepisów prawa pracy, w szczególności do art. 3 oraz art. 31 k.p. W świetle tych przepisów sprawcą przestępstwa
przeciwko prawom pracownika może być
pracodawca, jeśli jest osobą fizyczną i sam
dokonuje czynności z zakresu prawa pra-

cy, lub też osoba, która w jego imieniu takie czynności wykonuje.
Podmiotem tego przestępstwa nie może
być natomiast pracodawca będący jednostką organizacyjną, jako że odpowiedzialności karnej podlega tylko osoba fizyczna.
W świetle art. 31 § 1 k.p. podmiotem wykroczenia będzie w tym przypadku osoba zarządzająca jednostką (np. prokurent spółki
handlowej, wspólnik spółki jawnej, komplementariusz w spółce komandytowej5),
ewentualnie osoba wchodząca w skład organu zarządzającego tą jednostką, który
wykonuje czynności z zakresu prawa pracy.

stwem nieprzewidywalnych wydarzeń występujących w pewnym przedziale czasowym (np. niewypłacalność kontrahentów).
Z kolei sam fakt trudnej sytuacji finansowej pracodawcy nie wyklucza realizacji znamienia uporczywości. Uporczywość
naruszenia prawa pracownika do wynagrodzenia za pracę należy bowiem przyjąć, gdy
prawo to obiektywnie można było zrealizować lub też niemożność jego realizacji została zawiniona przez sprawcę.
Przestępstwo z art. 218 § 1a k.k. zagrożone jest karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Umyślnie, z zamiarem
bezpośrednim

Niewykonanie wyroku sądu
lub nakazu wypłaty

Przestępstwo przewidziane w art. 218
§ 1a k.k. jest przestępstwem kierunkowym,
a więc może być popełnione tylko umyślnie, z zamiarem bezpośrednim, nacechowanym dodatkowo szczególnym nastawieniem
sprawcy w postaci złośliwości lub uporczywości6. Ustawodawca nie definiuje pojęcia
złośliwości i uporczywości w działaniu. W literaturze „złośliwość” określana jest zazwyczaj jako chęć dokuczenia pracownikowi7.
Do przyjęcia złośliwego charakteru naruszenia praw pracowniczych niezbędne jest,
by negatywnie oceniana motywacja sprawcy odnosiła się bezpośrednio do tegoż pracownika. Nie ma natomiast znaczenia okoliczność, czy złośliwe zachowanie występuje
często, czy tylko sporadycznie. „Uporczywość” z kolei oznacza powtarzalność naruszeń prawa pracownika bądź utrzymywanie
się przez dłuższy czas stanu, który z takiego
naruszenia wynika, albo zachowanie, które
powtarza się kilkakrotnie8.
Występkiem z art. 218 § 1a k.k. będzie
więc naruszenie uprawnień pracowniczych
poprzez uporczywe lub złośliwe uchylanie
się od wypłaty wynagrodzenia w umówionej wysokości, względnie nieterminowe
wypłacanie wynagrodzenia lub jego części. Nie powinno się jednak z góry przyjmować uporczywości naruszenia uprawnień pracowniczych, gdy niewypłacanie
lub zaniżanie wynagrodzenia ma charakter
ciągły (długotrwały), jeśli jest ono następ-

Prezentując zagadnienie karnoprawnych
konsekwencji pracodawcy za naruszenie
przepisów prawa pracy dotyczących wynagrodzenia za pracę, należy także wskazać na przestępstwo z art. 218 § 3 k.k., jakie
popełnia ten, kto będąc zobowiązany orzeczeniem sądu do wypłaty wynagrodzenia
za pracę lub innego świadczenia wynikającego ze stosunku pracy, obowiązku tego
nie wykonuje. Za popełnienie tego przestępstwa grozi grzywna, kara ograniczenia
wolności lub pozbawienia wolności do lat 3.
Przestępstwo to, z racji umieszczenia w rozdziale zatytułowanym „Przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową”, trzeba potraktować nie tylko
jako środek ochrony wymiaru sprawiedliwości, ale także ochrony praw pracownika.
Sprawcą przestępstwa z art. 218 § 3 k.k.
jest ta sama osoba, która wskazana została
w § 1a tego artykułu. Jest nim zatem ten, kto
wykonuje czynności w sprawach z zakresu
prawa pracy, a więc pracodawca, który osobiście wykonuje czynności z zakresu prawa
pracy; osoba zarządzająca lub wyznaczona,
która te czynności wykonuje u pracodawcy będącego jednostką organizacyjną lub
osobą fizyczną, który sam ich nie wykonuje; każda z osób wchodzących w skład organu kolegialnego wykonującego czynności
w sprawach z zakresu prawa pracy.
Znamiona strony przedmiotowej występku z art. 218 § 3 k.k. stanowi wyna-
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grodzenie za pracę i inne świadczenia ze
stosunku pracy oraz orzeczenie sądu zobowiązujące do wypłaty wymienionych należności pracowniczych.
Wyjaśnienia wymaga zwrot „orzeczenie sądu”, którego niewykonanie stanowi
podstawę odpowiedzialności przewidzianej w art. 218 § 3 k.k. Orzeczenie sądu może
przybrać postać wyroku, postanowienia lub
nakazu zapłaty. Postanowienia są orzeczeniami, jeśli rozstrzygają istotę sprawy w postępowaniu nieprocesowym. Z uwagi na to,
że sprawy z zakresu prawa pracy nie są rozpatrywane w tym trybie, to rozstrzygnięcie
sądu pracy nie może zapaść w formie postanowienia, a jedynie w formie wyroku lub
nakazu. Formę nakazu przybiera orzeczenie sądu wydane w postępowaniu nakazowym lub upominawczym.
Może powstać wątpliwość, czy sprawę o roszczenie pracownika wynikające
z niewypłacenia wynagrodzenia za pracę
lub innych świadczeń należnych pracownikowi wolno sądowi rozpatrywać w trybie wymienionych postępowań odrębnych, kończących się wydaniem nakazu
zapłaty. Zagadnienie to było przedmiotem rozważań Sądu Najwyższego, który
w uchwale z dnia 6.03.2003 r.9 stanął na stanowisku, że sprawa z zakresu prawa pracy
dotycząca roszczeń pieniężnych wynikających z umowy o pracę, spełniająca jednocześnie przesłanki do zastosowania innych
trybów odrębnych, podlega rozpoznaniu
z uwzględnieniem przepisów dotyczących także tych trybów (m.in. nakazowego
i upominawczego). Kodeks postępowania
cywilnego nie zawiera bowiem przepisów,
które wyłączałyby stosowanie łączne różnych postępowań odrębnych. Sąd zwrócił przy tym uwagę, iż w związku z tym,
że jednym z podstawowych celów postępowania odrębnego w sprawach z zakresu prawa pracy jest zapewnienie szybszej
ochrony pracownikowi, to „postępowanie
nakazowe lub upominawcze – w sprawach,
w których jest dozwolone, cel ten spełnia
z jeszcze lepszym skutkiem”, usprawniając i przyspieszając rozpatrzenie roszczenia pracownika.

Nakaz zapłaty, tak jak wyrok, jest orzeczeniem sądu zobowiązującym pracodawcę do
wypłaty zasądzonego w nim wynagrodzenia lub innego świadczenia wynikającego
ze stosunku pracy, w związku z czym jego
wykonanie podlega ochronie przewidzianej w art. 218 § 3 k.k. Dodać jeszcze należy, że obowiązek wypłacenia zasądzonych
na rzecz pracownika świadczeń istnieje nie
tylko w stosunku do orzeczeń prawomocnych, ale także nieprawomocnych – w zakresie kwoty miesięcznego wynagrodzenia, co
do której sąd nadaje rygor natychmiastowej
wykonalności w oparciu o art. 4772 § 1 k.p.c.

Z winy umyślnej
lub niemyślnej
Przestępstwo z art. 218 § 3 k.k. może zostać
popełnione wyłącznie z winy umyślnej, ale
niekoniecznie w zamiarze bezpośrednim.
Biorąc pod uwagę okoliczność, że ustawodawca nie uzależnia odpowiedzialności
karnej za to przestępstwo od złośliwości
i uporczywości, do jego realizacji wystarczy
zamiar ewentualny10. Jeśli natomiast orzeczenie sądu nakazujące wypłatę wynagrodzenia nie zostanie przez pracodawcę wykonane z winy nieumyślnej, to powinien on
ponieść odpowiedzialność za wykroczenie
stypizowane w art. 282 § 2 k.p. Przepis ten
kwalifikuje bowiem jako wykroczenie czyn
polegający na niewykonaniu orzeczenia
sądu pracy lub ugody zawartej przed komisją pojednawczą albo sądem pracy, podlegających wykonaniu w rozumieniu przepisów postępowania cywilnego. Karą, jaką za
popełnienie tego wykroczenia przewiduje
Kodeks pracy, jest grzywna w wysokości od
1000 zł do 30 000 zł.

Przestępstwo
czy wykroczenie?
Popełnienie czynu zabronionego w postaci niewypłacenia lub nieterminowego
wypłacenia wynagrodzenia za pracę, jego
nieuprawnionego zaniżenia albo dokonania bezpodstawnych potrąceń zmusza do
postawienia pytania, czy czyn ten powoduje odpowiedzialność za wykroczenie,
czy też odpowiedzialność za przestępstwo.
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Prawo
Znalezienie odpowiedzi na to pytanie ma
ogromne znaczenie w praktyce kontrolnonadzorczej PIP, ze względu na inne postaci
reakcji wymaganej od jej organów w przypadku stwierdzenia popełnienia tego czynu. Chodzi także o zasadę subsydiarności
w stosowaniu prawa karnego sensu stricto,
powodującą, że w karaniu za czyny zabronione przeciwko prawom pracownika priorytetowe znaczenie ma odpowiedzialność
za wykroczenie, zaś odpowiedzialność za
przestępstwa ją uzupełnia i odnosi się do
czynów najbardziej nagannych, których
potraktowanie jako wykroczenie byłoby
niewystarczające11.
Zaprezentowane znamiona przestępstwa z art. 218 § 1a k.k. i wykroczenia z art.
282 § 1 pkt 1 k.p. pokazują, że właściwe zakwalifikowanie naruszenia przepisów dotyczących wynagrodzenia za pracę jako
przestępstwa bądź wykroczenia, nie jest
wcale proste. Do popełnienia czynu zabronionego z art. 282 § 1 pkt 1 k.p. dochodzi w sytuacji, gdy pracodawca nie wypłaca w ustalonym terminie wynagrodzenia
za pracę lub innego świadczenia przysługującego pracownikowi, bezpodstawnie
obniża ich wysokość albo dokonuje bezpodstawnych potrąceń. Wykroczenie to
stanowi niewątpliwie naruszenie praw pracownika wynikających ze stosunku pracy.
Jeżeli to naruszenie dodatkowo będzie
cechowało szczególne nastawienie psychiczne sprawcy w postaci złośliwości lub

Grażyna Ślawska

W zawieszeniu
Profilaktyczne badania lekarskie w czasie
zagrożenia COVID-19

uporczywości, to takie zachowanie będzie
wyczerpywało znamiona czynu zabronionego z art. 218 § 1a k.k.
Nie powinno ulegać wątpliwości, że zarówno art. 282 § 1 pkt 1 k.p., jak i art. 218
§ 1a k.k. chronią to samo dobro – prawo
pracownika do prawidłowego i terminowego otrzymywania wynagrodzenia za
pracę. Szerszy wydaje się jednak zakres
podmiotowy, który określa przestępstwo
z art. 218 § 1a k.k. Przestępstwo to może
bowiem popełnić każdy, kto wykonuje
czynności z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych, zaś podmiotem wy-

Przypisy:
1. T. Wyka [w:] Kodeks pracy. Komentarz, red. K. W. Baran, Warszawa 2012, s. 362.
2. Wyrok SN z 23.09.2009 r., IV KK 66/2008, LEX nr 524064.
3. Wyrok SN z 4.02.2002 r., V KKN 389/01, OSNKW 2002, z. 5, poz. 46.
4. S. Kowalski, Podmiot przestępstwa z art. 218 Kodeksu karnego, „Prokuratura i Prawo” 2011, nr 2, s. 76.
5. L. Pawlak, Przestępstwa i wykroczenia przeciwko indywidualnym i zbiorowym prawom pracowników, Warszawa
2010, s. 54.
6. J. Marciniak, Odpowiedzialność karna pracodawcy, wyd. 1, Warszawa 2010, s. 158; S. Kowalski, Ochrona praw
pracownika w kodeksie karnym. Zagadnienia teoretyczne i praktyczne, Toruń 2014, s. 267.
7. Z. Siwik [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. M. Filar, Warszawa 2008, s. 712; wyrok SN z 22.06.1995 r.,
III KRN 44/95, „Prokuratura i Prawo” 1995, nr 11-12, s. 24 (dodatek).
8. M. Budyn-Kulik [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. M. Mazgawa wyd. 6, Warszawa 2014, LEX/el., teza 4
do art. 218.
9. Uchwała SN z dnia 6.03.2003 r., III PZP 2/03, OSNP 2003 r., nr 15, poz. 350.
10. S. Kowalski, Ochrona praw pracownika…, s. 269; L. Pawlak, Przestępstwa i wykroczenia…, s. 147.
11. S. Kowalski, Ochrona praw pracownika…, s. 78.
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kroczenia z art. 282 § 1 pkt 1 k.p. jest wyłącznie pracodawca lub osoba działająca
w jego imieniu. Ustawodawca ograniczył
zakres strony podmiotowej przestępstwa
stypizowanego w art. 218 § 1a k.k. do zachowań „złośliwych” i „uporczywych”, co
wywiera ten skutek, że nie wszystkie stany faktyczne możliwe do wyodrębnienia
w ramach realizacji znamion z art. 282 § 1
pkt 1 k.p. są jednocześnie stanami faktycznymi realizującymi znamiona czynu zabronionego, określonego w przywoływanym
przepisie Kodeksu karnego. Oznacza to,
że nawet umyślne niewypłacenie wynagrodzenia, jego bezpodstawne obniżenie
lub potrącenie nie będzie stanowiło przestępstwa, jeśli sprawcy nie można przypisać cechy „złośliwości” lub „uporczywości”, co uzasadnia jego odpowiedzialność
wyłącznie za wykroczenie. Jeśli natomiast
można sprawcy którąś z tych cech przypisać, to czyn ten stanowił będzie przestępstwo, a nie wykroczenie, i w związku z tym
pracodawca powinien ponieść odpowiedzialność przewidzianą w art. 218 § 1a k.k.,
a nie w art. 282 § 1 pkt 1 k.p.

Rozumiejąc
potrzebę stosowania
ograniczeń
w profilaktycznych
badaniach lekarskich,
jako środka
zapobiegającego
rozprzestrzenianiu
się COVID-19, wydaje
się, że ze względu
na przedłużający
się stan epidemii
należy rozważyć,
przynajmniej
w niektórych
przypadkach,
odstąpienie
od ograniczeń
wprowadzonych
w tym zakresie.

dr Łukasz Sztych,
zastępca Okręgowego Inspektora Pracy
w Olsztynie
IP 3/2021
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związku z zakażeniami wirusem
SARS-CoV-2 z dniem 14 marca 2020 r. na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej został ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego1, a następnie od dnia
20 marca 2020 r. do odwołania ogłoszono
stan epidemii2. Ustawa o przeciwdziałaniu
COVID-193 wprowadziła różnego rodzaju
tymczasowe środki nadzwyczajne, zapobiegające rozprzestrzenianiu się choroby
zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2,
zwanej COVID-19. Wśród nich są ograniczenia związane z przeprowadzaniem profilaktycznych badań lekarskich.

Przedłużający się
stan epidemii
Przedmiotem niniejszej publikacji jest
szczegółowe omówienie obowiązujących
ograniczeń w zakresie przeprowadzania
profilaktycznych badań lekarskich oraz
wskazanie ewentualnych wątpliwości rodzących się na ich tle. Przeanalizowanie
tego zagadnienia wydaje się bardzo istotne, ponieważ mimo iż ograniczenia w tym
zakresie mają charakter tymczasowy, to
jednak stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 trwa już prawie rok i nie widać szybkich perspektyw
jego odwołania. Natomiast profilaktyczne
badania lekarskie mają istotne znaczenie
dla zapewnienia właściwego stanu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscu pracy. Bowiem poprzez właściwy dobór pracowników – z punktu widzenia ich

kwalifikacji zdrowotnych do wykonywania
określonych prac – chronione jest nie tylko
życie i zdrowie poszczególnych pracowników, ale również ich współpracowników.
Zabezpieczają one zatem nie tylko pracowników przed wykonywaniem prac dla nich
z punktu widzenia zdrowotnego niebezpiecznych, ale również zabezpieczają pracodawcę przed ryzykiem wystąpienia wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.
Rozumiejąc potrzebę stosowania ograniczeń w profilaktycznych badaniach lekarskich, jako środka zapobiegającego rozprzestrzenianiu się COVID-19, wydaje się, że
ze względu na przedłużający się stan epidemii należy rozważyć, przynajmniej w niektórych przypadkach, odstąpienie od ograniczeń wprowadzonych w tym zakresie.
W szczególności, jak wskazano w interpelacji poselskiej6, powinno to dotyczyć pracowników, którzy pracują na stanowiskach,
na których są narażeni na wpływ niebezpiecznych substancji czy na pracę w warunkach podwyższonego ryzyka, u których
niewykonanie badań okresowych może
prowadzić do poważnych negatywnych
skutków. W interpelacji wskazano też, że
im wcześniej w ramach profilaktycznych
badań lekarskich zostanie „wychwycona”
choroba zawodowa, tym wcześniej można
zacząć leczenie i uniknąć poważniejszych
konsekwencji. Zwłaszcza że możliwe jest
organizowanie pracy w jednostkach służby medycyny pracy w sposób, który zminimalizuje ryzyko przenoszenia wirusa
11

Prawo
SARS-CoV-2 . Na przykład Instytut Medycyny Pracy w Łodzi dla jednostek służby
medycyny pracy wydał 17 marca 2020 r.
zalecenia mające na celu zmniejszenie ryzyka zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2
podczas wykonywania badań8, a 9 kwietnia 2020 r. – także stanowisko dotyczące
udzielania świadczeń zdrowotnych pod
postacią badań profilaktycznych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności9. Przykład ten
pokazuje, jak ważne i trudne jest wypracowanie właściwych rozwiązań, mających na
celu pogodzenie oraz właściwe wzajemne
ukształtowanie dwóch środków prawnych
służących ochronie życia i zdrowia pracowników, jakim są z jednej strony ograniczenia wykonywania profilaktycznych badań
lekarskich w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19, a z drugiej strony
– potrzeba wykonywania konkretnych badań zawsze wtedy, gdy wymaga tego dobro pracownika oraz interes pracodawcy.
7

Ograniczenia
w wykonywaniu badań
Profilaktyczne badania lekarskie posiadają swoją podstawową regulację w art. 229
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks
pracy10. Regulacje kodeksowe w tym zakresie uszczegóławia rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia
30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej
nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy11. Do tego rozporządzenia ostatnio wprowadzono zmiany
z dniem 16 grudnia 2020 r.12, których celem
jest zapewnienie optymalizacji dostępności do badań profilaktycznych i racjonalizacji ich przeprowadzania. Zrezygnowano
z obligatoryjnych konsultacji specjalistycznych, natomiast wprowadzono możliwość
skierowania przez lekarza medycyny pracy
na specjalistyczne badania konsultacyjne
– w zależności od wskazań – w szczególności: otolaryngologicznych, neurologicz12

nych, okulistycznych, dermatologicznych,
alergologicznych lub psychologicznych.
W załączniku nr 1 do rozporządzenia wprowadzono nowe wskazówki metodyczne
w sprawie przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników. Wprowadzone zmiany mają również na celu obniżenie
czasu i kosztów badań profilaktycznych13.

Kodeks pracy
wprowadza trzy rodzaje
badań profilaktycznych:
l Wstępne badania profilaktyczne
(art. 229 § 1 k.p.), których przeprowadzenie ma na celu ustalenie, czy wykonywanie
proponowanej pracy nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i życia kandydata do pracy,
a tym samym zagrożenia dla zdrowia i życia jego współpracowników oraz ogólnego stanu bezpieczeństwa pracy. Według
Kodeksu pracy badaniom tym podlegają wszyscy kandydaci do pracy u konkretnego pracodawcy, wszyscy pracownicy
młodociani przenoszeni na inne stanowi-

ska pracy oraz pracownicy dorośli przenoszeni na takie stanowiska pracy, na których
występują czynniki szkodliwe dla zdrowia
lub warunki uciążliwe.
Zwolnienie ze wstępnych badań profilaktycznych Kodeks pracy przewiduje tylko dla kandydatów do pracy przyjmowanych ponownie do wykonywania pracy
u danego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych
warunkach pracy, na podstawie kolejnej
umowy o pracę zawartej w ciągu 30 dni po
rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej
umowy o pracę z tym pracodawcą. Ponadto na mocy przepisów Kodeksu pracy ze
wstępnych badań profilaktycznych zwolnieni są kandydaci do pracy przyjmowani
do pracy u innego pracodawcy na dane
stanowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu
lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku
pracy – jeżeli przedstawią pracodawcy aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające
brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na baIP 3/2021

dania lekarskie, a pracodawca stwierdzi, że
warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy (nie
dotyczy to osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych
– art. 229 § 11 k.p.). To kodeksowe zwolnienie ze wstępnych badań profilaktycznych
ma także zastosowanie w przypadku przyjmowania do pracy osoby pozostającej jednocześnie w stosunku pracy z innym pracodawcą (art. 229 § 12 k.p.).
Tymczasową modyfikację w zakresie
przeprowadzania wstępnych badań lekarskich od dnia 16 grudnia 2020 r. przewiduje ustawa o przeciwdziałaniu COVID-19. Polega ona na tym, że w stosunku do osoby
zatrudnianej na stanowisko pracy inne niż
administracyjno-biurowe określone w Kodeksie pracy 30-dniowe okresy zwalniające ze wstępnych badań lekarskich zostają
wydłużone do 180 dni. Natomiast wstępnym badaniom lekarskim nie podlegają
osoby zatrudniane na stanowisko administracyjno-biurowe, jeżeli posiadają aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak
przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie i pracodawca stwierdzi, że warunki
te odpowiadają warunkom występującym
na danym stanowisku pracy. Modyfikacje
te obowiązują w trakcie stanu zagrożenia
epidemicznego lub stanu epidemii (art.
12a ust. 5).
Wątpliwość:
Na tle wprowadzonych modyfikacji odnoszących się do wstępnych badań lekarskich,
problemy interpretacyjne może budzić określenie „stanowisko administracyjno-biurowe”, któremu można przypisywać szerokie
znaczenie, podobnie jak to jest na gruncie
szkoleń bhp.
l Okresowe badania profilaktyczne
(art. 229 § 2 k.p.) mają na celu potwierdzanie w regularnych odstępach czasu ustalonej przez lekarza profilaktyka zdolności
zdrowotnej pracownika do wykonywania
pracy na zajmowanym stanowisku, a tym
samym potwierdzanie rzeczywistej możliwości dalszego jego zatrudnienia na dotychczasowych warunkach bez zagrożenia
IP 3/2021

dla życia i zdrowia samego pracownika oraz
innych pracowników w miejscu pracy. Według Kodeksu pracy podlegają im wszyscy
pracownicy w trakcie trwania zatrudnienia,
niezależnie od rodzaju i charakteru wykonywanej przez nich pracy oraz istnienia narażenia zawodowego na danym stanowisku
pracy. W przypadku narażenia na działanie substancji i czynników rakotwórczych
lub pyłów zwłókniających okresowym badaniom lekarskim podlegają również pracownicy, którzy zaprzestali wykonywania
pracy w tym narażeniu w związku z przejściem na inne stanowisko pracy u dotychczasowego pracodawcy, a na wniosek zainteresowanej osoby – także po rozwiązaniu
umowy o pracę z dotychczasowym pracodawcą (art. 229 § 5 k.p.).
Okresowe badania lekarskie uregulowane w Kodeksie pracy zostały tymczasowo
zawieszone przez ustawę o przeciwdziałaniu COVID-19. Zgodnie z art. 12a ust. 1 ustawy w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii od
dnia ogłoszenia danego stanu zawiesza się
wykonywanie obowiązków wynikających
z przepisów dotyczących okresowych badań lekarskich, skierowań na okresowe badania lekarskie, a także okresowych badań
lekarskich po zaprzestaniu pracy w kontakcie z substancjami i czynnikami rakotwórczymi lub pyłami zwłókniającymi oraz po
rozwiązaniu stosunku pracy w takim narażeniu, o których mowa art. 229 § 2 zdanie
pierwsze § 4a w zakresie badań okresowych i § 5 Kodeksu pracy. Według przepisów szczególnych zawartych w ustawie
o przeciwdziałaniu COVID-19, po odwołaniu
stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, pracodawca i pracownik są obowiązani niezwłocznie podjąć wykonywanie
zawieszonych obowiązków dotyczących
okresowych badań lekarskich i wykonać
je w okresie nie dłuższym niż 180 dni od
dnia odwołania tego stanu (art. 12a ust. 2).
Wątpliwości:
– Ponieważ wykonywanie okresowych
badań lekarskich zostało zawieszone dla
wszystkich pracowników niemalże rok temu

i stan zagrożenia COVID-19 może jeszcze
długo potrwać, wyrażane są obawy, że służby medycyny pracy po ustąpieniu zagrożenia COVID-19 nie poradzą sobie z ogromną
rzeszą pracowników mających do wykonania zaległe okresowe badania lekarskie.
Podnosi się również problem mogących
powstawać negatywnych konsekwencji
niewykonywania przez tak długi czas okresowych badań lekarskich dla szczególnie
narażonych pracowników. Dlatego – moim
zdaniem słusznie – postuluje się rozważenie
możliwości wprowadzenia odpowiednich
zmian w przepisach, przykładowo poprzez
przywrócenie tego obowiązku dla pracowników na stanowiskach narażonych na czynniki szkodliwe i niebezpieczne w środowisku pracy, a także zatrudnionych przy
pracach szczególnie niebezpiecznych14.
– Niezwykle ważną sprawą, która budzi
wątpliwości interpretacyjne jest to, jak rozumieć wprowadzone przepisami szczególnymi zawieszenie wykonywania obowiązków kodeksowych odnoszących się do
okresowych badań lekarskich: czy oznacza
to zakaz wykonywania okresowych badań
lekarskich ze względu na zapobieganie rozprzestrzenia się COVID-19, czy jednak pracodawca – jako odpowiedzialny za stan bhp
– może podjąć decyzję o skierowaniu pracownika na okresowe badania lekarskie i czy
w takim przypadku pracownik, zgodnie
z art. 211 pkt 5 k.p., ma obowiązek poddać
się tym badaniom, czy też może odmówić,
powołując się na zawieszenie przez przepisy
szczególne okresowych badań lekarskich?
W przestrzeni publicznej można spotkać
różne interpretacje. Przykładowo w odpowiedzi na interpelację poselską wskazano,
że: „w związku z ogłoszeniem w Polsce stanu epidemii zawieszono obowiązek wykonywania badań okresowych pracowników,
ale pracodawca ma nadal możliwość skierowania pracownika na takie badania. Kodeks
pracy określa bowiem minimalne wymagania, więc poziom ochrony pracownika może
zostać w każdym czasie zwiększony”15. Można również spotkać pogląd przeciwstawny,
że: „obowiązek zapewnienia pracownikom
badań okresowych jest zawieszony (od dnia
13

Prawo
W zakresie ograniczenia profilaktycznych badań lekarskich pierwsze regulacje do ustawy o przeciwdziałaniu COVID-19 zostały wprowadzone dnia 31 marca 2020 r.4 Przewidywały one zawieszenie okresowych badań lekarskich w okresie trwania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu
epidemii oraz do 60 dni po ustaniu tego stanu. Natomiast w przypadku niezawieszonych wstępnych i kontrolnych badań lekarskich, w razie braku dostępności lekarza profilaktyka, przewidziano
możliwość ich wykonywania przez innego lekarza. Mocą ustawy o przeciwdziałaniu COVID-19 przedłużono ważność orzeczeń lekarskich wydanych w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych
badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., na czas trwania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz do 60 dni po ustaniu danego stanu. Kolejne zmiany w zakresie profilaktycznych badań lekarskich zostały wprowadzone do ustawy o przeciwdziałaniu COVID-19 z dniem 16 grudnia 2020 r.5 Wydłużają one zawieszenie okresowych badań lekarskich
oraz ważność orzeczeń lekarskich wydanych w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., z 60 do 180 dni po ustaniu stanu
zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Wprowadzają też nowe tymczasowe rozwiązania
ograniczające przeprowadzanie wstępnych badań lekarskich. Celem tych ograniczeń w badaniach
lekarskich jest zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID-19.

ogłoszenia stanu epidemii) do odwołania.
Tym samym pracodawca nie ma podstawy
do zobowiązania pracownika do wykonania
takich badań”16. Pojawił się także pogląd, że:
„przepisy ustawy zawieszają obowiązek, ale
nie zabraniają wykonywania badań okresowych. Celem tych działań jest zmniejszenie
ryzyka transmisji wirusa SARSCoV-2 w placówkach medycznych. Wykonanie badania okresowego może się odbyć jedynie za
zgodą pracownika i z zachowaniem reżimu
sanitarnego”17. Warto w tej kwestii przytoczyć stanowisko Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi, że: „przepisy ustawy z 31 marca
2020 r. nie zabraniają wprost wykonywania
badań okresowych, ale podejmując się tej
działalności, należy mieć na względzie cel
wprowadzonych zmian, polegający przede
wszystkim na zmniejszeniu ryzyka transmisji wirusa SARS-CoV-2, do której może dojść
m.in. w placówkach medycznych. Wobec
powyższego lekarz ma prawo odmówić wykonania badania okresowego, powołując
się na zapisy przytoczonej ustawy. W przypadku kontynuacji świadczenia usług pod
postacią wykonywania badań okresowych,
należy zdawać sobie sprawę, że taka decyzja może skutkować odpowiedzialnością za
niedostosowanie się do zaleceń mających
na celu zmniejszenie ryzyka ekspozycji pacjentów. Podobna odpowiedzialność może
dotyczyć także pracodawców, którzy wywierają presję na swoich pracowników, by
takim badaniom się poddali”18.
Moim zdaniem pracodawca – mając na
uwadze generalny obowiązek ochrony zdro14

wia i życia pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy wykorzystaniu osiągnięć
nauki i techniki oraz ponosząc odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy – może w szczególnym przypadku skierować pracownika
na okresowe badania lekarskie oraz wymagać od pracownika, aby się im poddał, jeżeli
pracownik nie jest w grupie zwiększonego
ryzyka wystąpienia poważnych powikłań
w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 i zachorowaniem na COVID-19. Oznacza to, że pracodawca powinien fakt skierowania pracownika na okresowe badania
lekarskie skonsultować z pracownikiem, tak
jak inne kwestie z zakresu bhp. Oczywiście
pracownik może powoływać się na ochronę dóbr osobistych, ale w tym przypadku
wydaje się, że pierwszoplanowe znaczenie
ma dobro najwyższe, jakim jest ochrona życia i zdrowia. Należy przy tym podkreślić, że
ze względu na to, iż zarówno zawieszenie
okresowych badań lekarskich, jak i skierowanie na okresowe badania lekarskie służą temu samemu celowi, jakim jest ochrona życia i zdrowia pracownika, pracodawca
w każdym takim przypadku musi ważyć te
obowiązki – który z nich bardziej przysłuży się ochronie życia i zdrowia pracownika
– i powinien robić to w obecnym stanie
prawnym każdorazowo we współpracy
z pracownikiem. Natomiast zakazu przeprowadzania okresowych badań lekarskich
w przepisach szczególnych nie ma, ponieważ jeżeli ustawodawca miałby taki zamiar,

to nie użyłby określenia „zawieszenie obowiązków”. Zakaz byłby dalej idącą ingerencją w system przeprowadzania profilaktycznych badań lekarskich. Ze względu
jednak na wagę sprawy warto, aby te kwestie w ustawie szczególnej o przeciwdziałaniu COVID-19 zostały uregulowane w sposób jednoznaczny.
l Kontrolne badania profilaktyczne
(art. 229 § 2 k.p.), którym podlegają wszyscy pracownicy powracający do pracy po
zwolnieniu lekarskim trwającym dłużej niż
30 dni. Przeprowadzanie kontrolnych badań profilaktycznych ma na celu sprawdzenie, czy przebyta przez pracownika długotrwała choroba nie wpłynęła negatywnie
na jego zdolność zdrowotną do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku i czy może on w sposób bezpieczny
dla siebie oraz współpracowników kontynuować zatrudnienie na dotychczasowych warunkach. Do przepisów o przeprowadzaniu
kontrolnych badań profilaktycznych ustawa o przeciwdziałaniu COVID-19 nie wprowadziła modyfikacji.

Ważność
orzeczeń lekarskich
Zgodnie z art. 229 § 4 k.p. pracodawca nie
może dopuścić do pracy pracownika bez
aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na
określonym stanowisku w warunkach pracy
opisanych w skierowaniu na badania lekarskie. Zakaz ten potwierdził Sąd Najwyższy,
stwierdzając, że „zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy pracodawcy
nie wolno zatrudniać osoby, która nie ma
ważnych badań lekarskich potwierdzających zdolność do wykonywania pracy. Każdy pracownik musi przeprowadzić badania profilaktyczne, które obejmują badania
wstępne, okresowe i kontrolne. Pracodawca
natomiast, zgodnie z art. 94 pkt 4 k.p., ma
obowiązek zapewnić mu bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Obowiązek ten
obejmuje nie tylko przestrzeganie ogólnie
uznanych norm w tym zakresie, lecz również indywidualnych przeciwwskazań związanych ze stanem zdrowia lub osobniczyIP 3/2021

mi skłonnościami pracownika”19. Dowodzi
to jasno, że ustawodawca, wprowadzając
ograniczenia w profilaktycznych badaniach
lekarskich, musiał postanowić, że mocą
przepisów szczególnych ustawy o przeciwdziałaniu COVID-19 orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich,
których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., zachowują ważność nie dłużej
jednak niż do upływu 180 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego
albo stanu epidemii (art. 31m ust. 1).

Lekarze przeprowadzający
badania
Ustawa o przeciwdziałaniu COVID-19 wprowadziła modyfikację w zakresie podmiotów
właściwych do przeprowadzenia wstępnych i kontrolnych badań lekarskich. Zgodnie z przepisami szczególnymi w tym zakre-

sie w przypadku braku dostępności lekarza
profilaktyka uprawnionego do przeprowadzenia badania wstępnego lub kontrolnego badanie takie może przeprowadzić i wydać odpowiednie orzeczenie lekarskie inny
lekarz, w trybie ustawy o wykonywaniu zawodu lekarza i lekarza dentysty. Orzeczenie
lekarskie wydane przez innego lekarza (co
do którego stosuje się odpowiednio ustawę o systemie informacji w ochronie zdrowia) traci moc po upływie 180 dni od dnia
odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii (art. 12a ust. 3).

Uwagi końcowe
Reasumując, należy stwierdzić, że ustawodawca w trybie nadzwyczajnym słusznie
wprowadził ograniczenia w przeprowadzaniu profilaktycznych badań lekarskich,
aby uchronić pracowników przed zakaże-

niem wirusem SARS-CoV-2 oraz zapobiegać rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19, dając przy tym czas służbom
medycyny pracy na przygotowanie się do
właściwego pod względem sanitarnym
przyjęcia pacjentów. Natomiast ze względu
na to, że stan zagrożenia COVID-19 utrzymuje się już długi czas oraz nie ma perspektyw szybkiego jego zakończenia, należy rozważyć rozsądny, służący zdrowiu
publicznemu i bezpieczeństwu pracy zakres odwieszenia przeprowadzania okresowych badań lekarskich, w celu umożliwienia pracodawcom kierowania pracowników
(pod określonymi warunkami) na tego rodzaju badania, co powinno także rozwiać
wątpliwości interpretacyjne odnoszące się
do obowiązujących ograniczeń.
Grażyna Ślawska,
nadinspektor pracy, OIP Łódź
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Porady PIP w mediach

Pod znakiem pandemii
Prawnicy inspekcji pracy odpowiadali na pytania
czytelników „Dziennika Gazety Prawnej” (cz. 2)
Sprawy zgłaszane w trakcie dyżuru telefonicznego
w redakcji dotyczyły przede wszystkim stosowania prawa
pracy w sytuacjach związanych z epidemią COVID-19.

P

rzedstawiamy dalszy ciąg porad
udzielanych przez ekspertów z Centrum Poradnictwa PIP w Głównym Inspektoracie Pracy Agnieszkę Baran i Piotra
Dziwińskiego podczas dyżuru w redakcji
dziennika gospodarczego, m.in. w sprawie
najważniejszych środków bhp, jakie powinien podjąć pracodawca w czasie pandemii, pracy zdalnej, udzielania urlopów
(w tym zaległych) oraz zawierania i wypowiadania umów o pracę.

Najważniejsze środki bhp
Jakie są najważniejsze obowiązki bhp w obecnej sytuacji epidemicznej, które pracodawca powinien u siebie wdrożyć?
Wszystko zależy od profilu działalności prowadzonej na terenie zakładu pracy.
Bo to zdecydowanie wpływa na to, jakie
obowiązki sanitarne muszą być spełnione. Czy musi być zachowana odległość
1,5 metra pomiędzy pracownikami, zapewnione środki ochrony indywidualnej
typu maseczki czy płyny do dezynfekcji.
To zależy również chociażby od tego, czy
pracownicy mają styczność np. z kontrahentami, czyli osobami z zewnątrz. Jeżeli
w zakładzie pracy nie ma możliwości rozgraniczenia stanowisk pracy, to PIP zaleca wprowadzenie zmianowości pracy, podzielenie pracowników na grupy, które nie
mają ze sobą styczności. Jeżeli pracodawca
16

ma takie możliwości lokalowe, to zalecamy
również wprowadzenie zasady, że w jednym pomieszczeniu pracuje jedna osoba. Zawsze rekomendujemy również tam,
gdzie to możliwe, polecenie pracownikowi wykonywania pracy w trybie zdalnym.
Jak w czasie pandemii organizować
szkolenia dla pracowników, chociażby z zakresu bhp?
Zgodnie z art. 12e ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi
sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz.
1842), w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii dopuszcza
się przeprowadzanie szkoleń wstępnych
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy i służby w całości za pośrednictwem
środków komunikacji elektronicznej, z wyjątkiem instruktażu stanowiskowego:
1) pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym;
2) pracownika zatrudnionego na stanowisku, na którym występuje narażenie
na działanie czynników niebezpiecznych;
3) pracownika przenoszonego na stanowisko, na którym występuje narażenie
na działanie czynników niebezpiecznych;
4) ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego
praktykę studencką.

W przypadku, gdy termin przeprowadzenia szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy lub
bezpieczeństwa i higieny służby przypada:
l w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii lub
l w okresie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego,
w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii,
– termin ten wydłuża się do 60. dnia od
dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii.
Czy pracownicy muszą wykonywać okresowe lub wstępne badania
lekarskie?
Obowiązek wykonywania badań okresowych został czasowo zawieszony. Taki
stan wprowadzono ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych
nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r.,
poz. 1842). Z brzmienia jej art. 12a i 31m
wynika również, że wszystkie orzeczenia
lekarskie, które po 7 marca 2020 r. straciłyby normalnie ważność, dalej są ważne. Są
one ważne do 60 dni od dnia odwołania
stanu epidemii. Czyli upraszczając – jeżeli
stan epidemii zostanie anulowany, to będziemy mieli 60 dni, by uaktualnić takie
badania. Jeżeli chodzi o badania kontrolne, to nadal obowiązuje konieczność ich
wykonania. Wprowadzono jednak pewne
uproszczenie – może je przeprowadzić już
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nie tylko lekarz medycyny pracy, ale także
każdy inny specjalista, do którego pracownik ma dostęp, np. lekarz rodzinny, internista albo specjalista, który koordynował
jego wcześniejsze leczenie (np. kardiolog,
neurolog). Uwaga: badanie kontrolne nie
może być wykonane w formie teleporady. Pozostał również obowiązek przeprowadzania badań wstępnych u podejmujących zatrudnienie. Tu także wprowadzono
ułatwienia – ze skierowaniem na ich przeprowadzenie pracownik może się udać do
akurat dostępnego lekarza (więc niekoniecznie specjalisty z zakresu medycyny
pracy). Należy jednak pamiętać, że jeżeli orzeczenie wyda inny specjalista niż lekarz medycyny pracy, to zachowuje ono
ważność tylko do 30 dni od dnia odwołania stanu epidemii. Po tym czasie pracownik musi udać się ze skierowaniem od pracodawcy do lekarza medycyny pracy. Ten,
po przeprowadzeniu badania, wystawi odpowiedni dokument.
Na co inspektorzy pracy w pierwszej
kolejności zwracają uwagę, jeżeli chodzi o właściwe dostosowanie się pracodawcy do sytuacji epidemiologicznej?
Przede wszystkim na dostosowanie
miejsc pracy do wytycznych sanitarnych.
Inspektorzy sprawdzają, czy jest zachowana odległość 1,5 m między stanowiskami,
czy pracownicy są wyposażeni i mają dostęp do środków ochrony indywidualnej
(płyny do dezynfekcji, maty dezynfekujące,
rękawiczki jednorazowe, maseczki itp.). To,
czy i w jakiej formie te wytyczne są wprowadzane na terenie konkretnego zakładu,
oczywiście zależy od działalności prowadzonej przez dany podmiot. I to również
inspektorzy biorą pod uwagę.
Czy inspektor pracy kontroluje, czy
w firmie została wprowadzona zmianowość pracy?
Tak, inspektor sprawdza, jakie rozwiązania obowiązują u pracodawcy, które
mają ograniczyć ryzyko transmisji zakażeń wśród pracowników. Jeżeli organizaIP 3/2021

cja pracy pozwala na wprowadzenie pracy
zmianowej, to inspektor również zwraca na
to uwagę – sprawdza, czy pracownicy są
podzieleni na grupy, czy są wytyczone oddzielne drogi komunikacji dla poszczególnych grup pracowników tak, żeby się nie
spotykali. Absolutnie zalecamy, aby w zakładach pracy, jeżeli to tylko możliwe, unikać dużych skupisk ludzkich.
Jaka kara grozi przedsiębiorcy za
niedostosowanie się do wytycznych sanitarnych?
Wszystko zależy od tego, jakie to są zawinienia. Jeżeli pracodawca kompletnie
ignoruje zagrożenie i w ogóle nie dostosował stanowisk pracy i samej pracy do
zagrożenia epidemiologicznego, to może
dostać karę grzywny – ta może wynieść
od 1 tys. zł do nawet 30 tys. zł. Jeżeli jednak inspektor pracy uzna, że pracodawca podjął próbę dostosowania się do wytycznych bhp wynikających z pandemii,
to może skończyć się tylko na zastosowaniu środka oddziaływania wychowawczego. Na dobrą sprawę wszystko zależy
od tego, co inspektor faktycznie zastanie
w zakładzie pracy w trakcie kontroli oraz
jak duże będą te przewinienia po stronie
pracodawcy.
Jeden z pracowników, który wykonał
test w kierunku zakażenia wirusem,
miał wynik pozytywny. Osoba ta tydzień wcześniej przebywała w różnych miejscach w zakładzie, w tym
w pomieszczeniu socjalnym, w toalecie, w szatni. Czy w takim przypadku
pracodawca ma obowiązek dokonać
dezynfekcji całego zakładu, czy wystarczy tylko np. wietrzenie pomieszczeń?
Przepisy prawa pracy tego niestety nie
precyzują. Wietrzenie zawsze powinno być
zalecone, natomiast jeżeli pracodawca ma
możliwość przeprowadzenia dezynfekcji konkretnych pomieszczeń, to również
powinien to zrobić. Ale żadnych dokładnych wytycznych postępowania w takich
sytuacjach nie ma. To bardziej kwestia do-

brej woli samego pracodawcy niż konkretnych przepisów, a ścieżkę działań należałoby uzgodnić z inspekcją sanitarną. Chociaż
należy pamiętać, że jeżeli nie podejmie on
żadnych działań minimalizujących transmisje zakażeń po wykryciu przypadku choroby wśród pracowników, to również może
zostać ukarany przez inspektora pracy.
Czy pracownicy w zakładzie, którzy nie
mają kontaktu z klientami, ani kontrahentami z zewnątrz, a jedynie z innymi
pracownikami, muszą nosić maseczki
w trakcie pracy?
Kwestię obowiązku noszenia maseczek
w przestrzeniach publicznych i zakładach
pracy regulują przepisy rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r.
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r.,
poz. 1758). Zgodnie z nimi do odwołania
nakłada się obowiązek zakrywania ust
i nosa przy pomocy maski w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej (za budynek użyteczności publicznej
uznaje się także budynek biurowy lub socjalny). Jest jeszcze art. 100 Kodeksu pracy,
na podstawie którego pracodawca może
wydać pracownikowi polecenie służbowe.
Pytanie, czy może ono dotyczyć obowiązku noszenia maseczek i czy podwładny
musi się do niego dostosować w każdym
przypadku. Nie ma w tym zakresie jasnych
regulacji. Więc niestety pracodawcy muszą
działać trochę instynktownie. Jeżeli w firmie jest możliwość pojedynczego siedzenia w pokoju, to nie ma potrzeby ciągłego
noszenia w nim maseczek. Ale jeżeli pracownicy przemieszczają się po korytarzach,
korzystają z wind, idą do toalety, do kantyny – to wtedy powinni mieć zasłonięte
usta i nos. Jeżeli pracownicy mają wspólne spotkania, narady, to powinny się one
odbywać w pomieszczeniach, w których
można zapewnić bezpieczny dystans pomiędzy poszczególnymi osobami, a także
w takich, które można po zakończonym
spotkaniu np. wywietrzyć.
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Nie/Bezpieczna eksploatacja wózków jezdniowych

Prawo

Nie tylko mobbing
Kiedy praca staje się źródłem lęku

Prawidłowe warunki
zatrudnienia wpływają
na stan psychiczny
pracownika, co ma
istotne znaczenie dla
jego efektywności,
identyfikowania się
z firmą i jej załogą.
W praktyce zdarzają
się jednak sytuacje
patologiczne,
które wywołują
niepożądane skutki
u pracownika oraz
mogą w konsekwencji
spowodować straty
(także finansowe)
pracodawcy.
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K

odeks pracy zawiera regulacje odnoszące się do dyskryminacji, molestowania oraz mobbingu. Definiują one
te niepożądane zachowania oraz wskazują na możliwość dochodzenia roszczeń
przez zatrudnionego. Potrzebę ochrony
przed takimi postępowaniami można wywodzić z podstawowej zasady prawa pracy, która stanowi, że pracodawca jest obowiązany szanować godność i inne dobra
osobiste pracownika (art. 111 k.p.). Także Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

w art. 30 wskazuje, że przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela.
Wymienione źródła prawa nie wyjaśniają
jednak tych pojęć. W celu ich dookreślenia
należy sięgnąć do przepisów Kodeksu cywilnego oraz do orzecznictwa sądowego.

Godność rzecz święta
Zastosowanie przepisów Kodeksu cywilnego w odniesieniu do pracowników związane jest z treścią art. 300 k.p., który określa,
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że w sprawach nieunormowanych przepisami prawa pracy do stosunku pracy
stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli nie są one sprzeczne
z zasadami prawa pracy.
Katalog dóbr osobistych został wskazany w art. 23 k.c. Są nimi w szczególności:
zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek,
tajemnica korespondencji, nietykalność
mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska.
W przepisach trudno znaleźć wyjaśnienie pojęcia „godność”, zatem w celu
jego zdefiniowania należy posiłkować się
orzecznictwem, które określa, że: „Pracowniczą godność tworzy poczucie własnej wartości, oparte na opinii dobrego
fachowca i sumiennego pracownika oraz
na uznaniu zdolności, umiejętności i wkładu pracy pracownika przez jego przełożonych. (…) Naruszeniem tak rozumianej
godności pracowniczej są zaś zachowania
pracodawcy polegające między innymi na
słownej lub czynnej zniewadze, dopuszczaniu się czynów nieobyczajnych wobec
pracownika, krzywdzących ocenach jego
kwalifikacji, udzielaniu nieprawdziwych
opinii o pracowniku, bezzasadnym wymierzaniu mu kar dyscyplinarnych, ujawnianiu bez zgody pracownika informacji objętych ochroną danych osobowych”1. Nie
narusza godności pracownika np. samo
rozwiązanie przez pracodawcę umowy2,
jeżeli jednak pismo rozwiązujące stosunek pracy zawierało zwroty znieważające, obraźliwe, oczywiście nieprawdziwe,
poniżające, ośmieszające, to w takiej sytuacji może dojść do naruszenia godności pracowniczej3.
Z orzecznictwa wynika również, że ocena, czy dane zachowanie naruszyło dobra
osobiste zatrudnionego, nie powinna być
subiektywna i nie powinna zależeć od własnego odczucia pokrzywdzonego, z uwagi na fakt, iż każdy z nas inaczej reaguje na
określone zdarzenie, ma inne doświadczenia i stan psychiczny. Ocena zachowania pracodawcy powinna być poddana obiektywizacji4.
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Wina musi być umyślna
Przepisy Kodeksu pracy nie wskazują bezpośrednio, z jakimi roszczeniami może wystąpić pracownik w sytuacji naruszenia
jego godności. Pośrednio możemy zastosować art. 55 § 11 k.p., który dopuszcza
możliwość rozwiązania przez zatrudnionego umowy o pracę bez wypowiedzenia,
gdy pracodawca dopuścił się wobec niego
ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków. W takiej sytuacji pracownikowi
przysługuje odszkodowanie w wysokości
wynagrodzenia za okres wypowiedzenia.
W przypadku rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas określony przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za czas, do którego umowa miała
trwać, nie więcej niż za okres wypowiedzenia. Jak wskazuje Ryszard Sadlik: „działania naruszające dobra osobiste pracownika, uzasadniające rozwiązanie przez niego
umowy o pracę bez wypowiedzenia, muszą być jednak zawinione przez pracodawcę. Przesłanką rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia
jest bowiem wina umyślna lub rażące niedbalstwo pracodawcy”5.
Natomiast roszczenia wynikające z Kodeksu cywilnego możemy podzielić na
dwie kategorie: roszczenia niemajątkowe
– o zaniechanie działania oraz o usunięcie skutków naruszenia dobra osobistego,
np. poprzez przeproszenie (art. 24 § 1 k.c.),
oraz roszczenia majątkowe – w razie naruszenia dobra osobistego sąd może przyznać temu, czyje dobro osobiste zostało
naruszone, odpowiednią sumę tytułem
zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę lub na jego żądanie zasądzić
odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez niego cel społeczny, niezależnie
od innych środków potrzebnych do usunięcia skutków naruszenia (art. 448 k.c.). Jeżeli postępowanie pracodawcy spowodowało uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia
pracownika, sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem
zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę (art. 445 § 1 k.c.). Należy podkreślić, że oba wymienione przepisy nie

wskazują minimalnej kwoty roszczenia,
lecz posługują się pojęciem „odpowiedniej sumy”, na której wysokość mają wpływ
„rozmiar doznanej krzywdy, stopień doznanych cierpień psychicznych lub fizycznych,
ich intensywność, czas trwania lub nieodwracalność następstw doznanej krzywdy”, a także stopień winy i sytuacja majątkowa zobowiązanego6. Ustawodawstwo
nie określa również, jak długo ma trwać
bezprawne działanie, aby móc skorzystać
z tych środków prawnych.

Każdy może być mobberem
Inaczej wygląda to w przypadku roszczeń
z tytułu mobbingu, który stanowi kwalifikowane naruszenie dóbr osobistych. Samo
pojęcie wywodzi się z języka angielskiego,
od wyrazu „mob”, który oznacza tłum, natłok, napastowanie, obleganie i wiąże się
z naruszeniem godności człowieka. Jego
przejawami są np. znęcanie, dręczenie, gnębienie, nękanie czy szykanowanie, które ma
miejsce w pracy lub jest związane z pracą7.
Zachowaniami takimi mogą być również:
krzyk, obraźliwe gesty, rozpowszechnianie
plotek, ignorowanie obecności pracownika8. Specyficzną formą mobbingu może
być także nadmierne obciążanie pracą9.
„Działania i zachowania cechujące mobbing (…) z natury rzeczy mogą być bardzo
różnorodne. Jednocześnie jednak o mobbingu można mówić dopiero wówczas,
gdy podobne sytuacje powtarzają się wielokrotnie, systematycznie, przez dłuższy
czas. Podkreślenia również wymaga, iż ocena uporczywości i długotrwałości oddziaływania na pracownika ma charakter zindywidualizowany i musi być odnoszona do
każdego konkretnego przypadku. Wymaga
ona rozważenia, czy okres ten był na tyle
długi, że mógł spowodować u pracownika
– obiektywnego wzorca ofiary rozsądnej,
co z zakresu mobbingu pozwoli wyeliminować przypadki wynikające z nadmiernej
wrażliwości pracownika – skutki w postaci
zaniżonej oceny przydatności zawodowej,
poniżenia lub ośmieszenia pracownika,
izolacji lub wyeliminowania go z zespołu
współpracowników”10.
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Prawo
„Równe traktowanie to
sytuacja, w której osoby
posiadające daną, istotną
cechę są traktowane
według jednakowej miary.
Oznacza to, że w odmienny
sposób można traktować
tylko pracowników
mających różne cechy,
ale taka sama cecha
obliguje pracodawcę
do traktowania ich
w sposób równy.
Natomiast dyskryminacja
polega na gorszym
traktowaniu pracowników,
którego przyczyną jest
określone kryterium.
Nie ma przy tym znaczenia,
czy dane podmioty są
do siebie podobne.
Chodzi o to, że dany
podmiot charakteryzuje
jakaś cecha, przez którą
pracodawca zaczyna
go gorzej traktować”13.

Definicja ta nie określa, kto może być
sprawcą mobbingu. W praktyce może być
nim pracodawca, bezpośredni przełożony
pracownika, a także inny współpracownik.

Odpowiada pracodawca
Z przepisu art. 943 k.p. jasno wynika, że niezależnie od tego, kto dopuszcza się mobbingu, obowiązek przeciwdziałania takim praktykom spoczywa na pracodawcy. Podstaw
prawnych obowiązku pracodawcy przeciwdziałania mobbingowi można szukać również: w art. 111 k.p. (obowiązek szanowania
przez pracodawcę godności i innych dóbr
osobistych pracownika); w art. 15 i 207 § 1
k.p. (obowiązek pracodawcy zapewniania
pracownikom bezpiecznych i higienicznych
warunków pracy) oraz w art. 94 pkt 10 k.p.
(kształtowanie w zakładzie zasad współżycia społecznego).
Art. 943 § 3-4 k.p. wskazuje katalog roszczeń. Zatrudniony, u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia, może dochodzić
od pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Ponadto pracownik, który
doznał mobbingu lub wskutek mobbingu
rozwiązał umowę o pracę, ma prawo dochodzić od pracodawcy odszkodowania
w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów. Należy podkreślić, że to na zatrudnionym ciąży obowiązek
udowodnienia stosowania wobec niego
mobbingu, jak również związku przyczy-

nowego między zachowaniem mobbera
a uszczerbkiem na zdrowiu11.
Na podstawie art. 55 § 11 k.p. pracownik może rozwiązać stosunek pracy bez
okresu wypowiedzenia i domagać się odszkodowania. Roszczenia te mają charakter
niezależny od roszczeń cywilnoprawnych,
poruszanych przy okazji omawiania pojęcia
godności. Orzecznictwo podnosi, że zatrudniony może dochodzić w różnych postępowaniach ochrony swoich praw wynikających zarówno z naruszenia dóbr osobistych,
jak i stosowania wobec niego mobbingu,
w oparciu o tę samą podstawę faktyczną
(inne są natomiast podstawy prawne). Wysokość zadośćuczynienia z tytułu każdego
z tych roszczeń może się różnić. Sąd, zasądzając kwotę, powinien uwzględnić już
przyznane należności12.

Zawsze znajdzie się powód
Kolejnym uregulowaniem odnoszącym się
do obowiązków pracodawcy jest zasada niedyskryminacji w zatrudnieniu (art. 113 k.p.),
która jest uzupełnieniem zasady równego
traktowania pracowników (art. 112 k.p.). Pojęcia te nie są jednak tożsame. „Równe traktowanie to sytuacja, w której osoby posiadające daną, istotną cechę są traktowane
według jednakowej miary. Oznacza to, że
w odmienny sposób można traktować tylko
pracowników mających różne cechy, ale taka
sama cecha obliguje pracodawcę do traktowania ich w sposób równy. Natomiast dyskryminacja polega na gorszym traktowaniu
pracowników, którego przyczyną jest określone kryterium. Nie ma przy tym znaczenia,
czy dane podmioty są do siebie podobne.
Chodzi o to, że dany podmiot charakteryzuje jakaś cecha, przez którą pracodawca
zaczyna go gorzej traktować”13.
Przesłanka, która wskazuje, czy dochodzi do dyskryminacji, to kryterium dyskryminacyjne wymienione w art. 183a § 1 k.p.
Zgodnie z aktualnym brzmieniem tego przepisu pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie: nawiązania i rozwiązania
stosunku pracy; warunków zatrudnienia;
awansowania oraz dostępu do szkolenia
w celu podnoszenia kwalifikacji zawodoIP 3/2021

wych; w szczególności bez względu na płeć,
wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, zatrudnienie na
czas określony lub nieokreślony, zatrudnienie
w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu
pracy. Poprzednio obowiązujące brzmienie
zawierało zwrot: „a także bez względu na”,
który wskazywał charakter katalogu – otwarty w zakresie cech osobistych, zamknięty gdy
chodzi o kwestie zatrudnieniowe14. W obecnym stanie prawnym katalog ten został całkowicie otwarty, zatem przyczyny dyskryminacji, w rozumieniu tego artykułu, mają
wyłącznie charakter przykładowy. Orzecznictwo sądowe jako kryteria dyskryminacyjne wskazuje również m.in. światopogląd, nosicielstwo wirusa HIV oraz wygląd.
Art. 183a § 3 i 4 k.p. rozróżnia dyskryminację bezpośrednią, np. awans tylko dla
mężczyzn – dyskryminacja ze względu na
płeć; wypowiadanie umów jedynie seniorom – dyskryminacja ze względu na wiek,
oraz pośrednią – np. pracodawca wprowadza regulamin pracy, który określa, że warunkiem uzyskania premii w pełnej wysokości jest przepracowanie w danym tygodniu
38 godzin (to pozornie neutralne postanowienie jest jednak dyskryminujące w odniesieniu do pracowników zaliczonych do
umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, wobec których lekarz medycyny pracy
nie wyraził zgody na pracę powyżej 35 godzin tygodniowo).
W odniesieniu do dyskryminowania ze
względu na płeć przepisy definiują pojęcie
molestowania seksualnego, które jest określane jako każde niepożądane zachowanie
o charakterze seksualnym lub odnoszące się
do płci pracownika, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności pracownika,
w szczególności stworzenie wobec niego
zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery; na zachowanie to mogą się składać fizyczne, werbalne lub pozawerbalne elementy (art. 183a
§ 6 k.p.). „Ustalenie, czy zachowanie sprawcy było przez pracownika niepożądane, powinno być zatem dokonane na podstawie
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całokształtu okoliczności. Formą sprzeciwu
może być, przykładowo, unikanie kontaktu
ze sprawcą. Molestowanie seksualne to zachowanie, które jest przez pracownika odbierane jako natarczywe, a zatem nie jest
ono przez niego odwzajemnione”15.

Równa praca, równa płaca
Kodeks pracy reguluje również zagadnienie
tzw. dyskryminacji płacowej. Zgodnie z art.
183c k.p. pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę
lub za pracę o jednakowej wartości. Wynagrodzenie to obejmuje wszystkie składniki
wynagrodzenia, bez względu na ich nazwę
i charakter, a także inne świadczenia związane z pracą, przyznawane w formie pieniężnej lub w innej formie niż pieniężna. Pracami o jednakowej wartości są prace, których
wykonywanie wymaga od pracowników
porównywalnych kwalifikacji zawodowych,
potwierdzonych dokumentami przewidzianymi w odrębnych przepisach lub praktyką
i doświadczeniem zawodowym, a także porównywalnej odpowiedzialności i wysiłku.
Osoba, wobec której pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, ma prawo do odszkodowania

w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów (art. 183d k.p.).
Odszkodowanie to obejmuje wyrównanie
uszczerbku w dobrach majątkowych i niemajątkowych pracownika. Powinno być ono
skuteczne, proporcjonalne i odstraszające16.
Osoba ta powinna uprawdopodobnić fakty
(nie jest wymagane udowodnienie) wskazujące na nierówne traktowanie oraz wskazać
zastosowanie niedozwolonego kryterium.
Ciężar udowodnienia, że nierówne traktowanie było usprawiedliwione i nie wynikało z przyczyn pozwalających na przypisanie
działania dyskryminującego, spoczywa na
pracodawcy17. Dyskryminowany pracownik
może również żądać ustalenia przed sądem
pracy istnienia stosunku pracy o takiej treści, jakby dyskryminujące go postanowienie nie istniało (art. 189 k.p.c.).
Art. 183b § 1 k.p. mówi, że naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu
może dotyczyć fazy rekrutacji, fazy trwania stosunku pracy oraz jego rozwiązania
(sytuacje, w których nie dochodzi do naruszenia tej zasady, określa art. 183b § 2-4 k.p).
Katarzyna Trybuchowska,
specjalista, OIP Zielona Góra

Przypisy:
1. Wyrok SA w Gdańsku z 07.12.2016, sygn. akt III APa 27/16, Lex nr 2191592.
2. Wyrok SA w Warszawie z 10.10.2002, sygn. akt III APa 21/02, Lex nr 75737, wyrok SA w Białymstoku z 07.11.2013,
sygn. akt III APA 14/13 Lex nr 1394152.
3. Wyrok SN z 09.09.2015, sygn. akt III PK 156/14, Lex nr 1814914.
4. Wyrok SN z 11.03.1997, sygn. akt III CKN 33/97, Lex nr 29457.
5. Ryszard Sadlik, Odpowiedzialność pracodawcy za naruszenie godności pracownika, „Monitor Prawa
Pracy” 8/2018, s. 27.
6. Ryszard Sadlik, Odpowiedzialność pracodawcy za naruszenie godności pracownika, ibidem.; wyroki SN
z 14.02.2008, sygn. akt II CSK 536/07, LEX nr 461725 oraz z 16.04.2002, sygn. akt V CKN 1010/00, Lex nr 55467.
7. Emilia Szynwelska, W kwestii kryminalizacji mobbingu, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 6/2-17 s. 27.
8. Emilia Szynwelska, op.cit., s. 27-28.
9. https://www.rp.pl/Kadry/305029998-Nadmierne-obciazanie-praca--to-mobbing.html; wyrok SO w Lublinie
z 20.06. 2018, sygn. akt VIII Pa 86/18.
10. Wyrok SA w Katowicach z 08.11.2018, sygn. akt III APa 47/18, Lex nr 2612789.
11. Emilia Szynwelska , op.cit., s. 29.
12. Wyrok SN z 05.07.2017, sygn. akt II PK 201/16, Lex nr 2349411.
13. Ewelina Pietrzak-Wojnicz, Prezydencka nowela Kodeksu pracy. Zmiany nie tylko w dyskryminacji, „Dziennik
Gazeta Prawna” wrzesień 2019, nr 17, D1; wyrok SN z 26.01.2016, sygn. akt II PK 303/14.
14. Wyrok SN z 12.10.2012, sygn. akt II PK 82/12, Lex nr 1365.
15. Eliza Maniewska, Molestowanie seksualne w pracy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 4/2017, s. 52
i wskazany tam wyrok SN z 7.11.2018, sygn. akt II PK 229/17.
16. Wyrok SN z 07.01.2009, sygn. akt III PK 43/08, Lex nr 584928.
17. Wyrok SN z 2.10.2012, sygn. akt II PK 82/12, Lex nr 1365774.

23

Bezpieczeństwo

Między przepisami
a praktyką
Kontrole
przestrzegania
przepisów
rozporządzenia
w sprawie
bezpieczeństwa
i higieny pracy
przy eksploatacji
wózków
jezdniowych
Doświadczenia w związku z kontrolami
bhp przy eksploatacji wózków
jezdniowych w ostatnich latach
nasuwają szereg wątpliwości w zakresie
sposobu kontroli oraz interpretacji
przez inspektorów pracy przepisów
rozporządzenia Ministra Rozwoju
i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny
prac przy użytkowaniu wózków
jezdniowych z napędem silnikowym [1].
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roblem pierwszy, który jak się wydaje, powinien być stosunkowo prosty, a tak nie jest: czy instrukcja wymagana w przepisie dotyczącym wózków jezdniowych musi być odrębnym dokumentem, czy wystarczy, aby pracodawcy nanieśli odpowiednie
zmiany w instrukcjach, które już posiadają?

Nie mnożyć bytów bez potrzeby
W § 2 pkt 4 rozporządzenia twórca przepisu wskazał na konieczność opracowania instrukcji bezpieczeństwa prac transportowych. Jest to instrukcja opracowana przez organizatora
pracy, zawierająca szczegółowe wytyczne dotyczące organizacji prac transportowych w obszarze pracy wózka jezdniowego,
z uwzględnieniem warunków panujących w miejscu transportu, zadań i obowiązków osób zaangażowanych w prace transportowe, charakterystyki transportowanych ładunków oraz koordynacji działań i bezpieczeństwa wszystkich osób, które mogą
pozostawać w ekspozycji na zagrożenia wynikające z prowadzenia prac transportowych.
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Wytycznych nie piszą prorocy

Jednocześnie obowiązujące zapisy § 41 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
[2] wskazują, że pracodawca jest obowiązany udostępnić pracownikom do stałego korzystania aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące m.in. stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac
związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami
zdrowia pracowników, obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych oraz postępowania z materiałami szkodliwymi dla
zdrowia i niebezpiecznymi. W związku z tym każdy z kontrolujących te zagadnienia inspektorów pracy w przeszłości musiał
spotkać się z różnymi instrukcjami, np. dla operatorów wózków
jezdniowych, transportu wewnątrzzakładowego oraz magazynowania i składowania. W mojej ocenie po wejściu w życie przepisu z dnia 15 grudnia 2017 r. pracodawcy powinni uzupełnić
istniejące instrukcje o nowe elementy, bez tworzenia dodatkowej kolejnej instrukcji.
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Wątpliwości dotyczą również przepisu wskazującego na obowiązek opracowania szczegółowych wytycznych dotyczących
prac transportowych.
Z wyroku Sądu Najwyższego z dnia 7 lipca 2010 r., sygn. akt II
PK 132/09, wynika, że pracodawca ma ustawowy obowiązek wydawania szczegółowych instrukcji i wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (art. 2374 § 2 Kodeksu pracy). Powinnością pracodawcy jest nie tylko zapoznanie pracownika z ogólnymi
przepisami oraz zasadami bhp, ale także zwrócenie uwagi na
konkretne zagrożenia występujące na danym stanowisku pracy.
Chodzi tu o zagrożenia typowe, możliwe do przewidzenia, a nie
o zagrożenia wyjątkowe, mogące wystąpić tylko w bardzo nietypowych sytuacjach. Stąd też pytanie, jak daleko możemy się posuwać przy weryfikacji przedmiotowej instrukcji.
Doświadczenie uczy, że instrukcje zwykle są ogólne i nie zawierają szczegółowych informacji, zwłaszcza że niektóre sytuacje nie
są możliwe do przewidzenia na etapie ich tworzenia. Stąd też instrukcja powinna być, podobnie jak ocena ryzyka zawodowego,
uaktualniana i na bieżąco korygowana, np. po wypadkach przy pracy lub w sytuacji zmian techniczno-organizacyjnych w zakładzie.
Są jednak zagadnienia, które wymagają doprecyzowania. Na
przykład, kim są osoby zaangażowane w prace transportowe oraz
pozostające w ekspozycji na zagrożenia wynikające z prowadzonych prac. Niewątpliwie osobami zaangażowanymi w prace transportowe oraz pozostające w ekspozycji na zagrożenia wynikające
z prowadzonych prac, oprócz operatorów wózków jezdniowych,
są przede wszystkim kierowcy, którzy przebywają na terenie zakładu celem załadunku lub rozładunku towarów – doświadczenie
wskazuje, że to kierowca jest w bezpośrednim narażeniu/ekspozycji na pracę operatora wózka jezdniowego, przebywając np. na
naczepie (przyczepie) lub znajdując się w bezpośrednim sąsiedztwie manewrującego wózka. Stąd też instrukcja dotycząca bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach transportowych powinna być w dużej mierze ukierunkowana na nich.
Dlatego też w zapisach instrukcji powinny się znaleźć informacje dotyczące:
l konieczności stosowania przez kierowców środków ochrony indywidualnej, jak odzież i obuwie ochronne, hełm ochronny,
kamizelka ostrzegawcza oraz rękawice;
l miejsca przebywania w trakcie załadunku lub wyładunku
(co do zasady jestem zdania, że kierowca powinien być obecny
w trakcie załadunku, chociażby z uwagi na fakt, że to on odpowiada za zabezpieczenie ładunku i jego transport);
l miejsc odpoczynku i możliwości korzystania z zaplecza
higieniczno-sanitarnego;
l sposobu zabezpieczenia zestawu (ciągnika i przyczepy)
w trakcie załadunku lub wyładunku oraz konieczności stosowania klinów zabezpieczających lub innych skutecznych rozwiązań
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uniemożliwiających przemieszczenie się zestawu (np. bezwzględny nakaz zaciągania hamulca ręcznego).
Ponieważ kierowcy w większości są pracownikami firm zewnętrznych lub są samozatrudnieni, w celu zapoznania ich z treścią instrukcji wydaje się stosownym skorzystanie z art. 208 § 1
k.p. [3], gdzie jest mowa o koordynatorze do spraw bhp oraz zasadach współpracy. W zasadach współpracy należy wskazać na
obowiązek kierowców zapoznania się treścią przedmiotowej instrukcji. Nie należy również zapominać o obowiązku nałożonym
na pracodawcę, a wynikającym z § 2 ust. 2 rozporządzenia Mini-

stra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy [4], z którego wynika, że w razie wykonywania pracy na terenie zakładu pracy przez
pracownika innego pracodawcy pracodawca zapewnia poinformowanie tego pracownika o zagrożeniach bezpieczeństwa i zdrowia podczas pracy na jego terenie. Uzyskanie tych informacji pracownik potwierdza podpisem.

Ani zmiany konstrukcyjne,
ani modernizacja
Kolejnym zapisem rozporządzenia [1] budzącym pewne wątpliwości jest § 3 ust. 2, z którego wynika, że niedopuszczalne jest dokonywanie w użytkowanych wózkach jezdniowych zmian konstrukcyjnych. Natomiast z § 42 ogólnych przepisów bhp [2] wynika, że
zmiany konstrukcyjne urządzeń technicznych powinny być poprzedzone oceną pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy, w trybie ustalonym przez pracodawcę. Konkretnie chodzi tu
o doposażanie wózków jezdniowych w urządzenia i systemy poprawiające bezpieczeństwo typu: oświetlenie LED (blue lub red
spot), czujniki uderzeń, system dostępu, systemy ograniczenia
prędkości lub detekcji osób itp. Montaż tych urządzeń jest niekiedy błędnie nazywany zmianami konstrukcyjnymi lub modernizacją (modyfikacją).
Zgodnie z art. 4 pkt 5 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym modernizacja to zespół czynności niebędących
wytworzeniem nowego urządzenia technicznego, zmieniających
cechy urządzenia technicznego, w szczególności jego:
a) konstrukcję lub zastosowane w nim materiały lub
b) parametry techniczne, lub
c) automatykę zabezpieczającą lub jej podzespoły
– bez istotnych zmian jego charakterystyki lub przeznaczenia i niepowodujących wzrostu zagrożenia związanego z jego eksploatacją.
Tak więc, montując te urządzenia lub systemy na wózkach jezdniowych, nie wprowadzamy zmian konstrukcyjnych, ani też nie
robimy modernizacji. Mimo że wózki pierwotnie nie były wyposażone w te urządzenia, to ich montaż może być dokonany przez
producenta na zamówienie użytkownika lub też samego eksploatującego, bez wprowadzania zmian konstrukcyjnych.
W trakcie prowadzonych czynności spotkałem się z pisemną
opinią Urzędu Dozoru Technicznego [5], że są to systemy wspomagające i ostrzegawcze dla obsługującego wózek jezdniowy
podnośnikowy oraz otoczenia jego pracy. Z uwagi na przeznaczenie i sposób działania tych urządzeń nie można ich traktować
jako urządzeń bezpieczeństwa, a zatem nie można uznać faktu
ich zamontowania na wózku jezdniowym podnośnikowym za
jego modernizację. W związku z tym Urząd Dozoru Technicznego
nie widzi przeciwwskazań do montażu tych urządzeń w wózkach
jezdniowych podnośnikowych i wyraża zgodę na dokonywanie
tego przez osoby posiadające autoryzację producenta urządzeń.
Po zamontowaniu urządzeń nie jest wymagane wykonanie baIP 3/2021

dania doraźnego – eksploatacyjnego wózka, a jedynie dołączenie do dokumentacji wózka:
– kopii deklaracji zgodności WE zainstalowanego urządzenia;
– instrukcji eksploatacji urządzenia wraz ze schematami podłączenia;
– stanowiska wytwórcy wózka lub jego upoważnionego przedstawiciela dotyczące możliwości montażu urządzenia;
– poświadczenia zamontowania urządzenia i sprawdzenia jego
działania zgodnie z instrukcją wytwórcy urządzenia.
Dokumentacja taka powinna być dostępna dla inspektora UDT
wykonującego badania techniczne wózka.

Uwaga na prace szczególnie niebezpieczne
Bodaj najbardziej niezrozumiały i trudny do skontrolowania jest
obowiązek wynikający z § 6 rozporządzenia [1] mówiącego, że
prace wykonywane przy użyciu wózka jezdniowego stwarzające możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia
lub życia ludzkiego, związanego z warunkami panującymi w miejscu transportu, operator wózka wykonuje na podstawie pisemnego polecenia otrzymanego od organizatora pracy, uzgodnionego z właścicielem lub użytkownikiem terenu, na którym prace
są wykonywane. Tymczasem wykaz prac wskazanych w § 6 ust. 2
rozporządzenia [1] nie jest tożsamy z pracami szczególnie niebezpiecznymi określonymi w § 80 ogólnych przepisów bhp [2]; prace
te w zakresie ich organizacji zrównane zostały z pracami w przestrzeniach zamkniętych, które wykonywane są również na polecenie pisemne.
Wątpliwości budzi także obowiązek uzgodnienia wykazu prac
stwarzających możliwość szczególnego zagrożenia z właścicielem
lub użytkownikiem terenu, na którym prace są wykonywane. Jest
to niezrozumiałe o tyle, że wykaz prac szczególnie niebezpiecznych, o których mówią ogólne przepisy bhp, nawet tych w przestrzeniach zamkniętych, gdzie jest wymagane polecenie pisemne, ustala sam pracodawca i nie musi ich z nikim konsultować,
niezależnie od miejsca ich wykonywania.
Zauważyć należy także, że przepis uzależnia stworzenie wykazu prac stwarzających możliwość wystąpienia szczególnego
zagrożenia od warunków panujących w miejscu transportu, bez
uwzględnienia rodzaju transportowanych ładunków i materiałów, a także ich właściwości fizycznych i chemicznych (np. palności, wybuchowości, stanu skupienia, rodzaju zastosowanych
opakowań i pojemników używanych do przewozu). Gdyby tak
było, że warunki transportu uzależnialibyśmy jedynie od rodzaju transportowanych ładunków, to w magazynie farb i lakierów
musielibyśmy wydawać operatorom imienne zezwolenia do wykonywania standardowych prac, które do tej pory były wykonywane bez polecenia.
Jednocześnie przepis nie wskazuje, co należy rozumieć pod pojęciem warunków w miejscu transportu. Mogą to być np. warunki
atmosferyczne: wysoka lub niska temperatura, mgła, opady atmosIP 3/2021

feryczne. Ale warunki to także oświetlenie w miejscu prowadzenia prac, wentylacja magazynu, występujące czynniki szkodliwe
i uciążliwe (hałas, zapylenie itp.), wysokość pomieszczeń magazynowych, szerokość dróg transportowych, stan dróg wewnątrzzakładowych oraz posadzki magazynowej, dostępność środków
transportu wewnątrzzakładowego i ich stan techniczny, prowadzenie transportu w obrębie zagęszczenia stanowisk pracy itp.
Twórca przepisu nie zawarł katalogu prac stwarzających możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia, dla których organizator prac powinien stworzyć odpowiednie procedury. Jest to
w gestii samego pracodawcy, więc to on będzie o tym decydował.
Z mojego doświadczenia kontrolnego wynika, że do takich
prac należą: prace związane z poruszaniem się wózka po drogach publicznych, np. przejazd wózkiem z jednej części zakładu
na drugą przez drogę publiczną; transport elementów wielkogabarytowych wystających poza obrys wózka i o zróżnicowanych
kształtach przy ograniczonej widoczności, np. przy relokacji maszyn; używanie wózka widłowego do ciągnięcia za przeznaczony
do tego zaczep. W wykazie tym można również zamieścić prace
przy użyciu wózków jezdniowych z wyposażeniem wymiennym,
które jest montowane przez operatora do oddanych do użytku
maszyn w celu zmiany ich funkcji lub przypisania im nowej funkcji [12], jak np. szufle, pługi i lemiesze umieszczane na widłach lub
bezpośrednio na karetce.
Ponieważ takie prace mogą w ogóle u pracodawców nie występować, albo mogą wystąpić jednorazowo, sporadycznie lub
doraźnie, rekomenduję kontrolującym daleko idącą ostrożność
w formułowaniu nakazów w tej sprawie, bo być może nie będzie
można pracodawców rozliczyć z nałożonego na nich obowiązku.

Niezgodnie z instrukcją producenta
nie zawsze znaczy źle
Niewątpliwie w wykazie prac stwarzających możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia powinny znaleźć się też prace związane z podnoszeniem osób za pomocą kosza umieszczonego na
widłach, np. w trakcie przeglądu regałów lub na potrzeby służby
utrzymania ruchu do prac na wysokości.
Zgodnie z § 11 omawianego rozporządzenia [1] podnoszenie
osób przy użyciu wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia na pomostach dostosowanych i specjalnie zamontowanych do tego celu jest dopuszczalne, o ile instrukcja wózka jezdniowego dopuszcza taką możliwość.
Natomiast w rozporządzeniu w sprawie minimalnych wymagań [7] w § 6 ust. 3 można przeczytać, że w szczególnie uzasadnionych przypadkach maszyny, które nie zostały skonstruowane
do podnoszenia pracowników, mogą być używane do tego celu,
jeżeli pracodawca ustali szczegółowe warunki obsługi i nadzoru nad pracą tych maszyn tak, aby zostało zapewnione bezpieczeństwo pracowników. W myśl wytycznych UDT dotyczących
eksploatacji urządzeń transportu bliskiego – wydanie z czerwca
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2019 r. [8], z przypadkami takiego wykorzystania maszyny mamy
najczęściej do czynienia w sytuacjach podnoszenia osób na specjalnie do tego celu zaprojektowanych platformach instalowanych na widłach.
Trzeba jednak dodać, że tego rodzaju zastosowanie jest niezgodne z wytycznymi producenta umieszczonymi w instrukcji
użytkowania, gdyż powoduje powstanie nowych, nieprzewidzianych przez niego zagrożeń. Dlatego taka sytuacja jest możliwa tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy nie jest możliwe zastosowanie urządzenia przeznaczonego do tego celu (np.
podestu ruchomego, rusztowania czy drabiny).
Uzyskanie zgody UDT na inne niż określone przez wytwórcę wykorzystanie wymaga przedłożenia przez eksploatującego i uzgodnienia z UDT instrukcji eksploatacji urządzenia wraz z zainstalowaną
platformą roboczą. Instalowana na widłach platforma musi posiadać elementy zabezpieczające pracownika przed wypadnięciem,
zgnieceniem, uwięzieniem bądź uderzeniem. Instrukcja powinna
opisywać poszczególne operacje i warunki ich wykonania, a osoby
je wykonujące (operator wózka i osoby znajdujące się na platformie) powinny zapoznać się z jej treścią. Wózek i platforma powinny
być każdorazowo kontrolowane przed ich użyciem, a przemieszczane osoby powinny być wyposażone w środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości oraz muszą być
przymocowane do odpowiedniego zaczepu. Platforma powinna
posiadać tabliczkę znamionową umieszczoną w widocznym miejscu z podstawowymi informacjami: nazwą i adresem producenta, datą produkcji, numerem identyfikacyjnym, masą własną oraz
udźwigiem nominalnym i dopuszczalną liczbą osób.

miarowo-kontrolnych oraz elementów i urządzeń zabezpieczających operatora wózka i osoby współuczestniczące w pracach
transportowych. Dopiero jak zostaną stwierdzone nieprawidłowości i usterki, należy to potwierdzić lub odnotować w dokumentacji eksploatacyjnej.

Czy każde prawo jazdy wystarczy?
Na zakończenie jeszcze uwaga na temat uprawnień do obsługi
wózków. Zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny prac przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym [1] do obsługi wózków jezdniowych innych
niż z mechanicznym napędem podnoszenia (podlegających UDT)
dopuszcza się osobę, która ukończyła 18 lat i posiada dokument
stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdami silnikowymi lub zespołami składającymi się z pojazdu silnikowego i przyczepy lub naczepy, uzyskane na podstawie przepisów w sprawie
wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.
W udzielanych przez Główny Inspektorat Pracy wyjaśnieniach (pismo GNN-565-4562-157-1/18 z dnia 7 listopada 2018 r.)
wskazywano, że chodzi tu o jakikolwiek dokument uprawniający do kierowania pojazdami. Tymczasem zgodnie z ustawą z dnia
20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym [9] pojazd silnikowy to pojazd wyposażony w silnik, z wyjątkiem motoroweru i pojazdu szynowego. Stąd też, w mojej ocenie, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami [10] należy tu wykluczyć osoby posiadające jedynie prawo jazdy kategorii
AM, czyli do kierowania motorowerem lub quadem.
Waldemar Korczak,
starszy inspektor pracy – główny specjalista, OIP Katowice

Książka przeglądów w smartfonie
Kolejny stwarzający możliwość szerokiej interpretacji zapis dotyczy sprawdzenia przez operatora stanu technicznego wózka
przed rozpoczęciem pracy (§ 7 [1]). Praktyka wskazuje, że pracodawcy w różny sposób podchodzą do zagadnienia, np. przegląd
przeprowadzany jest przed każdą zmianą roboczą, a fakt, iż został przeprowadzony, potwierdza się w książce przeglądów. Jest
to najprostszy przypadek, kiedy przez całą zmianę roboczą pracownik korzysta z jednego wózka.
Sytuacja komplikuje się, gdy operator w trakcie pracy korzysta z kilku wózków lub operatorzy wymieniają się wózkami i korzystają z kilku jednocześnie. Spotkałem się z rozwiązaniem, że
raz na dobę pracownik mający uprawnienie konserwatora dokonywał przeglądu wszystkich wózków będących na wyposażeniu
magazynu, a ich stan odnotowywał w książkach przeglądowych,
które znajdowały się przy wózkach.
Znacznie ciekawszym rozwiązaniem było stworzenie przez
pracodawcę specjalnego programu komputerowego. Magazynierzy zgłaszali osobie odpowiedzialnej za nadzór na wózkami,
że przeprowadzili przed zmianą przegląd wózka zgodnie z listą
kontrolną, a osoba ta zaznaczała ów fakt w programie. W przy28

padku zgłoszenia przez operatora usterki była ona wprowadzana
do programu, a wózek był automatycznie blokowany – nikt nie
mógł go używać. Dopiero po usunięciu usterki wózek zostawał
w programie „zwolniony” i możliwa była jego dalsza eksploatacja.
Jeszcze bardziej zaawansowaną metodą jest prowadzenie przeglądu przez operatorów za pomocą aplikacji na smartfonie, którą
oferują niektórzy producenci wózków. Jak się wydaje, nie ma przeciwwskazań, aby dokumentacja z przeglądów była prowadzona
w wersji elektronicznej, skoro w takiej formie dozwolone jest prowadzenie dziennika konserwacji urządzeń transportu bliskiego [6].
Podkreślić należy, że przepis nie wskazuje na bezwzględną konieczność odnotowywania i potwierdzania faktu przeprowadzenia przeglądu wózka jezdniowego. Mówi jedynie o konieczności
jego wykonania, tj. zapewnienia sprawdzenia prawidłowości działania układu kierowniczego, hamulcowego i napędowego, mechanizmów podnoszenia oraz osprzętu roboczego, sprawności
oświetlenia i sygnalizacji, prawidłowości działania urządzeń poIP 3/2021
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9. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1990 ze zmianami oraz z 2019 r. poz. 2202).
10. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2019 r. poz. 341 ze zmianami oraz z 2019 r. poz. 2020).
11. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. z 2019 r. poz. 667).
12. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz.U. nr 199, poz. 1228 ze zmianami z 2011 r.
Dz.U. nr 124, poz. 701).
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Powrót do źródeł

Obowiązki inspektora pracy w międzywojennej Polsce
Czy w okresie XX-lecia międzywojennego zakres pracy naszych koleżanek i kolegów
był dużo mniejszy od współczesnego, bardzo rozbudowanego, katalogu obowiązków
poszczególnych organów inspekcji pracy? A może było zupełnie inaczej?

K

ażda rocznica skłania do refleksji. Właśnie minęły 102 lata
od utworzenia inspekcji pracy w niepodległej Polsce. Jaki
był to urząd, jakie zadania realizował wówczas – wiemy to z dostępnych źródeł pisanych. Pojawiają się jednak często pytania
o zakres uprawnień i kompetencji, ilość obowiązków poszczególnych organów inspekcji w okresie XX-lecia międzywojennego.
W niniejszym artykule postaram się udzielić odpowiedzi na te pytania i sprawdzić, czy zakres pracy naszych koleżanek i kolegów
był dużo mniejszy od współczesnego, bardzo rozbudowanego,
katalogu obowiązków poszczególnych organów inspekcji pracy.
A może było zupełnie inaczej? Na początek przyjrzyjmy się obowiązkom inspektora pracy w międzywojennej Polsce, w pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości.

Trudne początki. Działalność rozjemcza
Największy wpływ na zakres zadań realizowanych przez poszczególne organy inspekcji pracy miała sytuacja społeczno-gospodarcza w kraju. W pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości
proces organizacji urzędów zbiegł się w czasie z bardzo dużą ak30

tywnością ruchu robotniczego oraz z brakiem jakichkolwiek instytucji rozjemczych, zwłaszcza w byłym zaborze rosyjskim. W związku
z tym rolę mediatora w sporach między pracodawcami a pracownikami musiały na siebie wziąć organy państwowe. Główny ciężar
rozjemstwa powierzono inspektorom pracy. Wbrew woli ustawodawcy akcja rozjemcza stała się wkrótce pierwszoplanowym, stałym obowiązkiem kadry inspekcji.
W odrodzonym kraju niepokoje społeczne na tle ekonomicznym wynikały głównie ze spadku wartości waluty, wzrostu cen
i braku pracy. W tych warunkach, zwłaszcza w sytuacji spadku
wartości realnej płacy, głównym przedmiotem tarć między pracodawcami a pracownikami były kwestie podwyżek. Ogromna zasługa kadry inspektorskiej polegała nie tylko na niedopuszczaniu
do tego typu konfliktów, ale również na takim prowadzeniu sporów już zaistniałych, by nie przybrały one charakteru masowych
wystąpień całych grup pracowniczych.
Aby w pełni uzmysłowić sobie skalę pracy i problemów, z jakimi
stykały się pierwsze kadry inspektorów pracy, warto wspomnieć,
iż w 1921 r. organy inspekcji pracy uczestniczyły w sposób czynny
w rozwiązaniu 14 966 sporów, a w 1922 r. już w 18 605 sprawach.
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Należy podkreślić, iż w zdecydowanej większości zatargów zbiorowych, jak również sporów indywidualnych, ich rozwiązanie wymagało każdorazowo kilkukrotnych narad ze stronami, badania
dokumentów, przedstawiania uzgodnionych kompromisów oraz
ostatecznego nakłaniania stron do pojednania. Z całą stanowczością trzeba stwierdzić, iż akcja pojednawcza inspektorów pracy
realizowana była kosztem podstawowej działalności, tj. wizytacji
zakładów pracy. W 1923 r. w zatargach w zakładach pracy, w których interweniowali inspektorzy pracy, liczba robotników biorących udział w konfliktach wyniosła około 800 tys.
Podczas ważniejszych zatargów zbiorowych, obejmujących
kilka zakładów bądź też wszystkie zakłady w danej branży, rola
mediatora spoczywała w rękach Głównego Inspektora Pracy.
Szef urzędu był informowany przez inspektorów obwodowych
o wybuchu i przebiegu wszystkich większych zatargów. W razie trudności napotykanych podczas akcji rozjemczej wkraczał
do mediacji osobiście bądź też za pośrednictwem przedstawiciela Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej. Z ważniejszych zatargów zbiorowych w przemyśle w latach 1919-1926, w których
brał udział Główny Inspektor Pracy, wymienić należy strajki w zagłębiach Dąbrowskim i Chrzanowskim, strajki w przemyśle włókienniczym w Okręgu Łódzkim, zatargi w przemyśle naftowym
na Podkarpaciu, w przemyśle metalowym w Warszawie oraz w zakładach użyteczności publicznej w Łodzi.
Stosunki pracy na roli w początkach istnienia odrodzonej państwowości polskiej rodziły o wiele więcej trudności niż w przemyśle. Władze kraju, w którym brak było jakichkolwiek zapasów
żywności, za wszelką cenę musiały utrzymać ciągłość pracy na
roli. Wskutek niezwykle żywiołowej akcji protestacyjnej na terenach wiejskich już w końcu 1918 r. przedstawiciele Ministerstwa
Pracy i Opieki Społecznej musieli uczestniczyć – jako mediatorzy
– w zatargach, jakie odbywały się między pracodawcami a służbą
folwarczną. Interwencja ich była jednak mało skuteczna, bowiem
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w marcu 1919 r. Sejm, w trybie pilnym, wezwał rząd do opracowania ustawy sankcjonującej pierwszoplanową rolę w rozwiązywaniu sporów dla inspektorów pracy.
Inicjatywa pojednawcza urzędników inspekcji, której z czasem
nadano formę prawną, doprowadziła w samym tylko 1919 r. do zawarcia 63 umów w poszczególnych powiatach byłego Królestwa
Polskiego. Podobnie jak w przypadku poważniejszych zatargów
w przemyśle, również w sytuacji szczególnych napięć w branży
rolnej rolę mediatora przejmował Główny Inspektor Pracy bądź
osoby wyznaczone z jego ramienia, najczęściej naczelnik wydziału pracy w rolnictwie. Z ważniejszych umów zbiorowych w rolnictwie, dla których rolę mediatora pełnił szef inspekcji pracy bądź
upoważniona przez niego osoba, wymienić należy przede wszystkim ogólną umowę zbiorową dla 5 województw byłego Królestwa
Polskiego, zawartą wiosną 1920 r. w Ministerstwie Pracy i Opieki
Społecznej, oraz akcję mającą na celu ustalenie warunków pracy
i płacy robotników rolnych na rok służbowy 1925 oraz 1926, która została rozpoczęta już w październiku 1924 r.

Wizytacje zakładów pracy
Jednym z podstawowych obowiązków inspektorów pracy była
wizytacja podlegających ich nadzorowi zakładów pracy. Wizyty w zakładach odbywały się według planu ogólnego, który zazwyczaj ulegał modyfikacjom, wynikającym z bieżących potrzeb
i spraw kierowanych do poszczególnych urzędów inspekcji pracy. Głównym celem postawionym przed kadrą urzędniczą była
minimum jedna wizyta w zakładzie pracy w ciągu roku. Niestety przeciążenie inspektorów ilością zadań, w tym zwłaszcza akcją pojednawczą w przemyśle i rolnictwie, spowodowało, iż celu
tego nie udało się osiągnąć.
Już na wstępnym etapie planowania wizyt w zakładach pracy inspektorzy napotykali trudności w ustaleniu miejsca, zakresu działalności i liczby zatrudnionych pracowników w zakładach
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na nadzorowanym terenie. Wojna dokonała zniszczeń i głębokich
przeobrażeń w krajobrazie gospodarczym kraju. Większość zakładów pracy była po prostu nieczynna, a uruchamianie nowych odbywało się bardzo powoli. Na wielkich obszarach kraju machina
wojenna zniszczyła wszelkie dostępne dane, a ocalałe spisy zostały całkowicie bądź w znacznym stopniu zdezaktualizowane. Brak
sankcji za niezgłaszanie nowo uruchamianych zakładów do jakiejkolwiek instytucji sprzyjał chaosowi w zdobywaniu podstawowych
danych. Inspektorzy radzili sobie, jak umieli najlepiej, i zdobywali
informacje o zakładach pracy na własną rękę, choć nie mieli żadnej podstawy prawnej do żądania takich danych.
Wizytacje inspektorów w zakładach pracy w pierwszych latach
po odzyskaniu niepodległości miały dwojaki cel. Po pierwsze, doprowadzenie stanu maszyn i urządzeń do poziomu gwarantującego minimum bezpieczeństwa obsługującym je pracownikom.
Po drugie, uświadomienie zarówno pracownikom, jak i pracodawcom, że należy przestrzegać przepisów służących ochronie pracy.
Ten drugi postulat był trudny do zrealizowania, zwłaszcza na ziemiach byłego zaboru rosyjskiego, gdzie warunki pracy były najgorsze, zaś poziom oświaty przemysłowej w zasadzie równał się
zeru. Często dochodziło do sytuacji, w których sami robotnicy,
w obawie przed utratą pracy, pomagali przedsiębiorcom w ukryciu naruszeń przepisów.
Władze zwierzchnie kadry inspekcyjnej przywiązywały do wizytacji w zakładach pracy wielką wagę i już od pierwszych lat działalności urzędu wywierały na inspektorów pracy naciski w celu
zwiększenia ich liczby. Czynności inspektorów pracy w poszczególnych latach, według podziału na okręgi inspekcji pracy, zawarte zostały w sprawozdaniach okręgowych inspektorów pracy.
Podstawą wizytacji w zakładach pracy było upoważnienie zawarte w artykule 13 dekretu tymczasowego ze stycznia 1919 r.
Liczba wizytacji zakładów pracy w pierwszym roku działalności,
a więc w 1919 r., wyniosła 1954, natomiast w 1920 r. – już 2921. Rok
1921 przyniósł kolejny bardzo istotny wzrost liczby wizytacji do
5863, by w następnym roku osiągnąć liczbę 9603. W 1923 r. inspektorzy pracy przeprowadzili kontrolę w 8579 zakładach oraz wzięli
udział w 3470 komisjach opiniujących stan bezpieczeństwa i higieny pracy, co stanowi ogółem 12 049 czynności inspekcyjnych.
Pomimo znacznego wzrostu w kolejnych latach liczby wizytacji zakładów pracy w przeliczeniu na jednego inspektora Polska znacznie odstawała w tym zakresie od bardziej rozwiniętych
demokracji zachodnich. Jedną z wielu przyczyn takiego stanu,
oprócz już wymienionych, była znaczna wielkość obszarów kraju podległych poszczególnym inspektorom, połączona z dużymi
trudnościami komunikacyjnymi. Poza tym niezwykle małe środki finansowe, przeznaczane na delegacje, nie pozwalały na swobodne przemieszczanie się.
Wizytacje zakładów pracy, oprócz celu podstawowego, jakim była ocena warunków pracy, miały również dostarczyć dokładnych informacji o strukturze zatrudnienia, ze szczególnym
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uwzględnieniem dwóch kategorii robotników: kobiet i młodocianych. Ochrona najsłabszych jednostek w procesie pracy była,
historycznie rzecz ujmując, głównym celem powstania i rozwoju
instytucji nadzoru nad warunkami pracy w nowożytnej Europie.
W Polsce, ze względu na olbrzymie straty ludności po przebytych
zaborach i wojnie, troska o przyszłe pokolenia była sprawą priorytetową, również w zakresie świadczenia pracy. O tej szczególnej opiece ze strony kadry inspektorów może świadczyć fakt, iż
od samego początku działalności wizytacyjnej te dwie kategorie
pracowników podlegały wzmożonej kontroli, a inspektorom zlecono także zbieranie informacji o liczbie zatrudnionych w zakładach kobiet i młodocianych. Według rejestrów inspektorów pracy liczba kobiet pracujących w przemyśle wynosiła nieco ponad
25% wszystkich pracowników, chociaż w niektórych gałęziach, jak
na przykład w przemysłach papierniczym, włókienniczym i odzieżowym, odsetek ten wynosił nawet 80%. Odsetek pracowników
młodocianych w stosunku do ogółu zatrudnionych w zakładach
wahał się w poszczególnych latach na poziomie 4% w 1919 r. do
5,5% w 1921 r. Trzeba podkreślić, że w pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości szczególnej opiece nad pracownikami
młodocianymi nie sprzyjał fakt, iż w poszczególnych zaborach
istniała różnica co do wieku, od którego można było zatrudniać
młodocianych: w Rosji – od lat 12, w Austrii i Prusach – od 14 lat.
Ten wiek pozostawał jednak w jawnej sprzeczności z art. 103 konstytucji, zgodnie z którym młodocianych można było zatrudniać
od 15. roku życia. Dopiero uchwalenie stosownej ustawy w lipcu 1924 r. położyło kres wyzyskowi nieletnich w zakładach pracy.
Rok 1924 przyniósł kolejny wzrost liczby wizytacji. Inspektorzy dokonali w sumie 11 261 kontroli, czyli o 2682 kontrole więcej niż w roku poprzednim. Istotnie zwiększyła się również liczba zakładów pracy skontrolowanych dwukrotnie, co – biorąc pod
uwagę kwestię skuteczności kontroli – było bardzo pożądaną sytuacją. Wynikało to głównie ze wzrostu efektywności pracy kadry urzędniczej mierzonej liczbą kontroli na jednego inspektora
pracy. W 1922 r. jeden inspektor zrealizował średnio 104 kontrole
oraz 131 wizytacji, a w 1923 r. aż 147 czynności kontrolnych. Wraz
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ze wzrostem liczby wizytacji następował sukcesywny wzrost zaleceń w sprawach bezpieczeństwa i higieny pracy. W 1922 r. liczba takich zaleceń wyniosła ogółem 14 590, w 1923 r. – 19 518, a w
1924 r. – 25 570, z czego 13 746 zaleceń dotyczyło poprawy warunków zdrowotnych, a 11 824 – zabezpieczenia robotników od
nieszczęśliwych wypadków. Niepokojącym zjawiskiem był wzrost
liczby wypadków zgłaszanych do inspekcji pracy: w 1919 r. – 1147,
w 1920 r. – 2266, w 1921 r. – 4 699, a w 1922 r. – 7436. Liczba wypadków w 1923 r. przekroczyła 10 tys. i wyniosła 10 403. Przyczyną wzrostu liczby wypadków było głównie uruchamianie nowych
zakładów pracy oraz rozszerzenie terytorium działalności urzędu.
W latach 1925-1926 nastąpił sukcesywny wzrost zadań zrealizowanych przez organy inspekcji pracy, w tym przede wszystkim
przez samych inspektorów pracy. Liczba zwizytowanych zakładów pracy w 1925 r. wyniosła 13 539, z czego na jednego inspektora przypadało 157 czynności kontrolnych. Szczególny wzrost
odnotowano w liczbie zaleceń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, których wydano 39 545, z czego 19 707 zaleceń dotyczyło higieny pracy, a 19 838 – zagadnień bezpieczeństwa. W kolejnym roku wzrosła również liczba nieszczęśliwych wypadków
zgłoszonych do inspekcji pracy i w 1925 r. wyniosła 18 940. Głównym problemem przy zgłaszaniu wypadków przy pracy był fakt,
iż informacje o nich docierały do inspektorów po kilku, a nawet
kilkunastu miesiącach od ich zaistnienia. Przez to organy inspekcji w żaden sposób nie mogły się odnieść do ich przyczyn, a nawet skutków, by podjąć właściwych decyzji.
Ustalając wytyczne działalności inspekcji pracy na 1926 r., jako
jedno z głównych zadań przyjęto wzrost liczby wizytacji w zakładach pracy. W kolejnym roku liczba kontroli uległa znacznemu zwiększeniu – do 15 361, a na jednego inspektora przypadało średnio 170 wizytacji. Konsekwencją był wzrost liczby zaleceń
wydawanych zarządom zakładów pracy. W całym roku wydano
ich aż 53 187, z czego 26 865 dotyczyło bezpieczeństwa pracy,
a 26 322 dotyczyły higieny pracy. Inspektorzy pracy wizytujący
zakłady pracy w 1926 r. po raz pierwszy odnotowali nieznaczną
poprawę stanu warunków pracy, ale głównie w nowo budowaIP 3/2021

nych zakładach pracy. W starych obiektach, ze względu na niewielką kubaturę pomieszczeń, poprawa warunków pracy była
bardzo nieznaczna.
Zakres czynności inspektorów pracy w stosunku do nieszczęśliwych wypadków przy pracy był różny, zgodnie z ustawodawstwem obowiązującym w poszczególnych zaborach. W byłej dzielnicy pruskiej uprawnienia inspektorów pracy ograniczone zostały
do uzyskania informacji o zaistniałych wypadkach od organów
policji. Natomiast w byłym zaborze austriackim polska ustawa
z 7 lipca 1921 r. nadała inspektorom dość szerokie uprawnienia.
W byłym zaborze rosyjskim do 1 lipca 1924 r. nie było przepisów
w zakresie ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków. W stosunku do przedsiębiorstw podlegających przepisom rosyjskiej
ustawy o pracy w przemyśle obowiązywał nakaz wypłaty odszkodowania za doznany uszczerbek na zdrowiu przez przedsiębiorcę na rzecz pracownika, a w przypadku zgonu – jego rodzinie. Inspektor fabryczny (odpowiednio, inspektor pracy) musiał
być zawiadomiony o każdym zaistniałym wypadku. Do obowiązków inspektora należało również sprawdzanie księgi wypadków
oraz potwierdzanie ugody zawieranej pomiędzy przedsiębiorcą
a poszkodowanym pracownikiem w kwestii wysokości i warunków wypłaty odszkodowania. W sytuacji braku kompromisu obowiązkiem urzędnika było sporządzenie stosownej notatki i skierowanie sprawy o odszkodowanie do sądu.
Liczba nieszczęśliwych wypadków zgłoszonych do inspekcji
pracy wynosiła: w 1919 r. – 1147, w 1920 r. – 2266, a w 1923 r. – już
10 403. Wzrost zarejestrowanych wypadków wynikał głównie ze
stopniowego uruchamiania nowych zakładów pracy oraz wzrostu liczby zatrudnionych pracowników. W ocenie inspektorów pracy ten wzrost liczby wypadków bardzo często był spowodowany
przez: nieprzestrzeganie podstawowych zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy; niewłaściwy nadzór, pośpiech i bałagan; ale także lekceważenie zagrożeń przez samych pracowników. W kolejnych latach liczba nieszczęśliwych wypadków nadal
rosła i wynosiła: w 1924 r. – 11 097, w 1925 r. – 18 940, a w 1926 r.
– 18 903. Lawinowy wzrost liczby wypadków w dwóch ostatnich
latach wynikał przede wszystkim z objęcia przepisami tych zakładów pracy w zaborze rosyjskim, które nie podlegały pod rosyjską ustawę o pracy w przemyśle. Poza tym wpływ na taki stan
miała zmiana podmiotu odpowiedzialności cywilnej za wypadki;
zamiast przedsiębiorców ponosił ją Zakład Ubezpieczeń od Wypadków we Lwowie. Po dokonaniu tej zmiany zakłady, głównie
drobne, zaczęły zgłaszać do ubezpieczyciela wszystkie, nawet
najdrobniejsze urazy, które powodowały niezdolność do pracy.

Ściganie wykroczeń
Jednym z najistotniejszych elementów działalności organów urzędu, wpływającym bez wątpienia na stan praworządności w nadzorowanych zakładach pracy, był obowiązek ścigania wykroczeń
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową. Na
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Wypadek
działalność inspektorów pracy w tym obszarze duży wpływ miały wytyczne władz zwierzchnich, które w początkowym okresie
działalności propagowały raczej model prewencyjnego oddziaływania na przedsiębiorców naruszających przepisy ustawodawstwa ochronnego. Podstawowym argumentem przesądzającym
o takim podejściu do karania było przede wszystkim bardzo trudne położenie ekonomiczne większości przedsiębiorców, które często szło w parze z niedostatecznym wykształceniem, zwłaszcza
właścicieli drobnych warsztatów. Nie bez znaczenia było również
szybkie tempo wprowadzania w życie przepisów ustawodawstwa
ochronnego, co skutkowało ich nieznajomością przez przedsiębiorców i ich nieprzestrzeganiem. Postulowano nawet potrzebę
akcji uświadamiającej przed zastosowaniem sankcji finansowych.
Dlatego w pierwszych latach działalności inspektorów stwierdzane wykroczenia tylko w nieznacznym stopniu skutkowały wyciągnięciem konsekwencji. Na przykład z 24 144 wykroczeń przeciwko obowiązującemu ustawodawstwu ochronnemu w 1923 r.
tylko w 7423 przypadkach spisano stosowne protokoły z popełnionych wykroczeń, a do sądu skierowano tylko wyjątkowo drastyczne przypadki – 1648 spraw.
Trzeba również podkreślić, iż prowadzenie postępowań
w sprawach o wykroczenia napotykało bariery po stronie aparatu inspekcji pracy. Wpływ na taki stan czy wręcz pewną „niechęć” inspektorów pracy do wszczynania postępowań w sprawach o wykroczenia miała duża liczba przepisów, na podstawie
których stosowano odpowiedzialność pracodawców. Nie bez
znaczenia był również fakt, iż w pierwszych latach działalności zastosowanie znajdowały przede wszystkim przepisy wynikające z ustawodawstwa i przepisów państw zaborczych. Ta
niekorzystna przesłanka ulegała oczywiście sukcesywnej likwidacji w miarę tworzenia przepisów przez rodzimego ustawodawcę, niemniej jednak potrzeba było wielu wysiłków władz
zwierzchnich w stosunku do inspektorów pracy, aby ten element ich działalności został w pełni zrealizowany. Stały wzrost
liczby kontrolowanych zakładów pracy w kolejnych latach działalności urzędu wymuszał jednak konieczność podejmowania
niepopularnych decyzji. W 1924 r. inspektorzy pracy stwierdzili
łącznie 23 629 naruszeń, w 10 398 sprawach spisano stosowne
protokoły, natomiast w 1604 przypadkach skierowano sprawy
do sądów. Jednak już w 1925 r. odnotowano w zakładach pracy
znaczny wzrost stwierdzonych wykroczeń przeciwko obowiązującym przepisom ochronnym. Inspektorzy odnotowali ogółem 45 347 naruszeń, w stosunku do których spisano 11 653 protokoły, zaś 1686 spraw skierowano do sądów. Tak więc przyrost
stwierdzonych naruszeń w stosunku do roku poprzedniego był
blisko 100-procentowy. Rok następny nie przyniósł znaczących
zmian, liczba wykroczeń utrzymywała się na podobnym poziomie, a spadek o około 10% w stosunku do roku poprzedniego
był wyrazem tylko nieznacznej poprawy praworządności w stosunkach pracy. Spadek wykroczeń odnotowano głównie w prze34

strzeganiu przepisów o płacach i urlopach. W sumie w 1926 r.
stwierdzono 44 911 wykroczeń, z czego na drogę sądową skierowano 1700 spraw.

Pozostałe obowiązki inspektorów pracy
Wyszczególnione obowiązki inspektorów pracy nie były jedynymi, jakie wynikały z dekretu i stosownych ustaw. Wśród pozostałych wymienić należy:
l udział w komisjach zezwalających na otwarcie nowych zakładów przemysłowych;
l nadzór nad wykonywaniem ustawy o urlopach
dla pracowników;
l pośrednictwo w załatwianiu zatargów zbiorowych pomiędzy właścicielami a dozorcami domów w miastach;
l udział – w charakterze przewodniczącego – w komisjach
do badania kosztów utrzymania, utworzonych przez Główny
Urząd Statystyczny;
l zatwierdzanie regulaminów i cenników w fabrykach i lokalach przeznaczonych dla robotników;
l kontrola kar nakładanych na robotników przez zarządy przedsiębiorstw;
l zgłaszanie do władz policyjnych lub do prokuratora przypadków drastycznego łamania praw pracowniczych;
l prowadzenie statystyki dotyczącej strajków i lokautów pod
kierunkiem Głównego Urzędu Statystycznego;
l współdziałanie przy zabezpieczeniu bytu rodzin osób pełniących służbę wojskową oraz osób powołanych na ćwiczenia wojskowe;
l wysyłanie sprawozdań dotyczących przebiegu kryzysów
przemysłowych i udział w komisjach;
l zbieranie danych statystycznych do sprawozdań o warunkach
pracy i płacy robotników w poszczególnych gałęziach przemysłu;
l opracowywanie kwartalnych i rocznych sprawozdań na potrzeby Głównego Inspektora Pracy.
Jak widać, z przedstawionej analizy wyłania się obraz urzędu
i pracowników, którzy często mierzyli się z zadaniami i trudnościami wręcz niewyobrażalnymi dla nas – przedstawicieli współczesnej kadry inspekcji pracy. Może warto więc chociaż przez chwilę
zastanowić się, czy z doświadczeń tamtego pokolenia nie warto czerpać wzorca dla własnej satysfakcji i zadowolenia z wykonywanej pracy.
dr Tomasz Kozłowski,
kierownik Oddziału w Ostrowie Wlkp., OIP Poznań
Ze względu na znaczną obszerność materiału źródłowego do zaprezentowanego tekstu osoby zainteresowane odsyłam w tej kwestii
do przypisów zawartych w monografii mojego autorstwa „Inspekcja Pracy w Polsce w latach 1919-1939. Organizacja i działalność”,
Państwowa Inspekcja Pracy, Główny Inspektorat Pracy, Warszawa
2019, s. 120-142.
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Dokończenie ze str. 36
Zgodnie z zapisami zawartymi w planie bioz, opracowanym
przez kierownika budowy, w punkcie dotyczącym zagrożeń związanych z położeniem stanowisk pracy na poziomie różnym od
poziomu otoczenia – praca na wysokości, upadek ludzi z wysokości, jako środki profilaktyczne wskazano: „zbiorowe: podwójne
zabezpieczenie szachtów windowych i instalacyjnych (pionowe
krawędziowe zabezpieczenie za pomocą balustrad systemowych
i poziome, np. podesty lub siatki bezpieczeństwa)”. Zastosowane prowizoryczne zabezpieczenia w postaci częściowych barierek i przykrycia szybu folią żadnego z tych warunków nie spełniały (nie udało się ustalić, kto i kiedy je wykonał).

Niebezpieczne części wspólne
W umowach zawartych pomiędzy generalnym wykonawcą a firmami podwykonawczymi opisano wymagania w zakresie bhp.
Między innymi zapisano w nich obowiązek podwykonawców
„zapewnienia na własny koszt właściwego zabezpieczenia bhp
i p.poż. w strefie prowadzonych przez siebie prac oraz w obrębie placów składowych i zaplecza socjalnego”. Nie odniesiono
się natomiast ani w tych umowach, ani w planie bezpieczeństwa
i ochrony do zabezpieczenia tzw. miejsc wspólnych (ciągów komunikacyjnych, szachtów windowych czy wentylacyjnych), po
których poruszali się pracownicy różnych firm lub w tym samym miejscu prace wykonywało kilka firm (czasami jednocześnie, czasami jedna po drugiej). A taka sytuacja miała miejsce
w tym przypadku.
Z oświadczenia kierownika budowy wynikało, że mniej więcej
w tym samym czasie prace w tym obszarze wykonywały:
– firma instalacyjna, która zajmowała się wykonaniem
szachtów wentylacyjnych;
– firma kamieniarska, która była odpowiedzialna za wykonanie
elewacji ścian i podłóg przed wejściem do budynku;
– firma zajmująca się wykonaniem aluminiowego wiatrołapu.
W sumie na terenie budowy pracę w czasie wypadku wykonywało kilkanaście podmiotów.
Zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 208 Kodeksu pracy w takim przypadku powinien zostać wyznaczony koordynator
ds. bhp, sprawujący nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu. Zgodnie z oświadczeniem kierownika budowy to on pełnił
obowiązki koordynatora. Jednak w ocenie kontrolującego, biorąc pod uwagę zadania spoczywające na kierowniku budowy,
nie był on w stanie sprawować tej funkcji. Świadczy o tym między innymi fakt, że w dniu wypadku ani on, ani inne osoby z kierownictwa budowy, choć zgodnie twierdzili, że otwór był wcześniej wygrodzony przy pomocy barierek, nie potrafili określić,
kiedy zostały one zdemontowane, ani kiedy otwór został przykryty czarną folią.
IP 3/2021

Przyczyny wypadku
Bezpośrednim zdarzeniem powodującym wypadek był upadek
poszkodowanego do wnętrza szybu wentylacyjnego.
Z ustaleń inspektora pracy przeprowadzającego postępowanie
powypadkowe wynikało, że do wypadku doszło w wyniku:
l braku właściwego zabezpieczenia szybu przed upadkiem
do jego wnętrza – otwory technologiczne w stropach powinny być wygrodzone za pomocą barier składających się z barierki
umieszczonej na wysokości 1,1 m, barierki pośredniej i deski krawężnikowej, lub powinny być przykryte w taki sposób, aby nie
było możliwości upadku do wnętrza otworu technologicznego.
W tym przypadku, zgodnie z planem bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia opracowanym przez kierownika budowy, powinno być
wykonane podwójne zabezpieczenie, tzn. barierki oraz szczelne
przykrycie bądź siatki bezpieczeństwa;
l przykrycia otworu technologicznego czarną folią i nagromadzenia na niej odpadów budowlanych – sugerowało to, że
pod folią znajduje się twarda nawierzchnia, tym bardziej że tuż
obok część posadzki również była przykryta czarną folią i prawdopodobnie poszkodowany nie zdawał sobie sprawy z istniejącego zagrożenia;
l dopuszczeniu do składowania odpadów w miejscu do tego
niewyznaczonym – zgodnie planem bioz miejsce składowania
odpadów wyznaczono poza obrysem budynku przy narożu ulicy A i zamkniętej części ul. B wchodzącej w teren placu budowy.
W rzeczywistości składowanie odpadów budowlanych odbywało się na folii rozciągniętej nad szybem wentylacyjnym, który nie został właściwie zabezpieczony przed upadkiem do jego
wnętrza. Można założyć, że gdyby miejsce składowania odpadów znajdowało się na utwardzonej nawierzchni, w tym przypadku nie doszłoby do zdarzenia wypadkowego;
l niewłaściwej koordynacji prac w zakresie bhp – nie było opracowanego sposobu przekazywania podwykonawcom miejsc wykonywania pracy oraz egzekwowania od wszystkich podmiotów
stosowania przyjętego zabezpieczenia w środki ochrony zbiorowej, a także ustalenia sposobu informowania o stwierdzonych
nieprawidłowościach (np. otwarte przestrzenie, otwarte otwory technologiczne).
Wskazane nieprawidłowości należały do głównych przyczyn,
które doprowadziły do zaistnienia wypadku. W czasie postępowania powypadkowego nie dało się ustalić, kto i kiedy dokonał
przykrycia szybu wentylacyjnego czarną folią, kto zaczął narzucać śmieci tak, że powstała z nich pryzma, i jak długo trwał ten
stan. Nie zmienia to faktu, że łańcuch z pozoru drobnych uchybień doprowadził do śmierci pracownika podczas wykonywania
wydawałoby się jednej z bezpieczniejszych czynności na budowie, a mianowicie prac porządkowych. I właśnie ustalenie łańcucha tych drobnych przyczyn wydaje się mieć istotne znaczenie
w ograniczeniu liczby wypadków przy pracy.
Anna Smolarz, nadinspektor pracy, OIP Lublin
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Śmiertelna pułapka
Prowizoryczne zabezpieczenia szybu wentylacyjnego
nie spełniały warunków zapisanych w planie bioz
Wypadek przy pracy
to często skutek ciągu
błahych z pozoru
nieprawidłowości
i zaniedbań, które
w konsekwencji mogą
prowadzić do tragicznych
skutków. Przykładem
może być zdarzenie,
które miało miejsce na
terenie budowy budynku
biurowo-usługowego
w końcowym etapie
jej realizacji.

B

ezpieczeństwo pracy definiowane jest jako zespół warunków, które powinny być zachowane w zakładzie pracy, aby
pracownicy mogli wykonywać swoje zadania bezpiecznie i bez
szkody dla zdrowia. W znacznej mierze zależy ono od przeszkolenia i postępowania pracowników oraz spełniania wymagań
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Zagrożenia związane z wykonywaną pracą mogą mieć różnoraki charakter i wynikać z sił przyrody lub działalności człowieka – zarówno z lekkomyślności, zaniedbań, jak i z celowego działania. Występowanie
zagrożeń związanych z wykonywaną pracą przekłada się na wydarzenia, które powodują wypadki przy pracy.

Ofiara prowizorki
Na terenie budowy budynku biurowo-usługowego oprócz generalnego wykonawcy prace wykonywało kilkanaście firm podwykonawczych. W dniu wypadku pracownicy firmy, do której zadań
należało wykonanie robót dekarskich, rozpoczęli prace na budowie budynku ok. godz. 7.00. Do powierzonych im zadań należało
zgrzewanie papy na murze obwodowym. Przed godziną 9.00 brygadzista otrzymał telefon od kierownictwa budowy z poleceniem
sprawdzenia, czy pozostałości materiałów budowlanych leżące
przed budynkiem należą do dekarzy. Do tego zadania został wy-

znaczony pracownik (jak udało się później ustalić, był on poddany wymaganemu szkoleniu w zakresie bhp oraz posiadał aktualne
orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na zajmowanym stanowisku), który udał się pod główne wejście budynku
od strony ulicy. Tam, w tzw. wiatrołapie, po prawej stronie (stojąc
przodem do wejścia do budynku), leżały na czarnej folii różnego
rodzaju odpady materiałów budowlanych. Z dwóch stron, tj. od
strony ściany oraz prostopadle do niej od strony wejścia znajdowały się słupki, do których zamocowane były częściowe barierki.
Do zdarzenia doszło o godzinie 09.06 (czas określono na podstawie zapisu monitoringu). Jak można zobaczyć na nagraniu z kamery umieszczonej na sąsiednim budynku, mężczyzna zaczął przeglądać leżące w wiatrołapie odpady. W pewnym momencie stanął
jedną nogą na nagromadzonych materiałach (wskazują na to odciśnięte ślady stopy), a następny krok postawił na folii, która zarwała się pod jego ciężarem, i spadł z wysokości 11.7 m na poziom
minus 3. Jak się okazało, w tym miejscu był wylot szybu wentylacyjnego o wymiarach 3,08 x 2,26 m, prowizorycznie zabezpieczony folią, na którą zostały narzucane śmieci, co mogło sugerować, że znajduje się pod nią twarda nawierzchnia, tym bardziej
że tuż obok czarną folią była przykryta również część posadzki.
Dokończenie na str. 35

