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spekcji Pracy w 2020 roku oraz sytuacji kadrowo-płacowej w urzę-
dzie. Członkowie Rady Ochrony Pracy pozytywnie odnieśli się do 
sprawozdania z działalności PIP w 2020 roku, które – poprzedzo-
ne słowem wstępnym Katarzyny Łażewskiej-Hrycko – prezen-
towali zastępcy Głównego Inspektora Pracy Jarosław Leśniew-
ski oraz Dariusz Mińkowski.

Posiedzenie, odbywające się pod przewodnictwem posła Ja-
nusza Śniadka, zostało zdominowane przez dodany w ostatniej 
chwili punkt: sytuacja kadrowo-płacowa w Państwowej Inspekcji 
Pracy a problemy w pozyskaniu specjalistycznej kadry pracowni-
czej. Temat referowały Małgorzata Wysocka, dyrektor Departa-
mentu Kadr i Szkoleń GIP oraz Grażyna Witkowska, dyrektor De-
partamentu Budżetu i Finansów GIP.

– W najbliższym czasie będę wnioskowała o 60 nowych etatów 
w PIP w skali całego kraju – zadeklarowała podczas posiedzenia 
ROP Katarzyna Łażewska-Hrycko, Główny Inspektor Pracy. – Po-
trzebujemy doświadczonej, dobrze wykształconej i godziwie opła-
canej kadry inżynierskiej, abyśmy w optymalny sposób realizowali 
zadania ustawowe. Im będzie nas więcej, tym będziemy skutecz-
niejsi – uważa szefowa PIP.

Posiedzenie ROP było niemal w całości poświęcone sprawoz-
daniu Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej In-

W SEJMIE RP

Członkowie ROP  
o polityce kadrowej PIP

Podczas posiedzenia w trybie online w dniu 20 lipca 2021 r. członkowie 
Rady Ochrony Pracy (ROP) zadeklarowali poparcie dla zwiększenia 
liczby etatów w Państwowej Inspekcji Pracy. Zobowiązali się również 
do wypracowania pisemnego stanowiska w sprawie urealnienia 
wynagrodzeń pracowników urzędu.
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Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej na posiedzeniu  
20 lipca 2021 r.  przyjęła informację Państwowej Inspekcji Pracy do-
tyczącą ograniczenia zagrożeń środowiska pracy związanych z czyn-
nikami rakotwórczymi i mutagennymi, a także informację dotyczą-
cą realizacji kampanii „Pracuję legalnie!”.

Państwową  Inspekcję Pracy reprezentowali Jarosław Leśniew-
ski, zastępca Głównego Inspektora Pracy, Jakub Chojnicki, dyrek-
tor Departamentu Nadzoru i Kontroli GIP oraz Katarzyna Mietel-
ska,  zastępca dyrektora Departamentu Prewencji i Promocji GIP.

Jakub Chojnicki poinformował, że stosowanie w zakładach sub-
stancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów tech-
nologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym potwier-
dza corocznie od 4,3 do 6 tys. pracodawców (dane za lata 2016-2020). 
W 2020 r. inspektorzy pracy realizowali m.in. taki temat kontrolny. 
Ocenili warunki pracy osób pracujących w kontakcie lub narażeniu 
na czynniki rakotwórcze lub mutagenne u 69 pracodawców (za-
trudniających ponad 16 tys. osób). Niemal połowa (49%) nie prze-
kazała właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy informacji 
o substancjach chemicznych, ich mieszaninach, czynnikach lub 
procesach technologicznych o działaniu rakotwórczym lub muta-
gennym. Podobnie jak w roku 2019 blisko co trzeci skontrolowany 
podmiot nie prowadził rejestru prac, których wykonywanie powo-
duje konieczność pozostawania w kontakcie z substancjami che-

Posłowie przyjęli informacje o działaniach PIP

micznymi, ich mieszaninami, czynnikami lub procesami technolo-
gicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, a co szósty 
pracodawca sporządził rejestr nieprawidłowo.

 Katarzyna Mietelska przedstawiła realizację kampanii „Pracu-
ję legalnie!” jako przykład działania promującego tematykę legal-
ności zatrudnienia wśród pracodawców oraz pracowników, w tym 
cudzoziemców. Partnerem strategicznym kampanii „Pracuję legal-
nie!” był Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 

Wśród podmiotów wspierających były też: Konfederacja Lewia-
tan, OPZZ, Pracodawcy RP, Związek Rzemiosła Polskiego, NSZZ „So-
lidarność” oraz Stowarzyszenie Interwencji Prawnej. Inicjatywę PIP 
patronatem honorowym objął  Marszałek Sejmu RP.
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10 Biednemu wiatr w oczy
Kontrole inspektorów pracy pokazują, iż pracownicy m.in. działu 
higieny szpitalnej i transportu wewnętrznego oraz działu techniczno-
eksploatacyjnego nierzadko otrzymują wynagrodzenie zasadnicze poniżej 
minimalnego wynagrodzenia za pracę.
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Kampania dla pracowników  
sezonowych 
W formule online odbyło się 15 lipca 2021 r. nadzwyczajne posie-
dzenie Europejskiej Platformy ds. Przeciwdziałania Pracy Niereje-
strowanej (UDW), którego celem było zakończenie formalnego 
procesu włączania Platformy w struktury organizacyjne Europej-
skiego Urzędu ds. Pracy poprzez przyjęcie zmienionego Progra-
mu Pracy oraz wybór dwóch wiceprzewodniczących Platformy 
UDW. Plenum pozytywnie zaopiniowało kandydaturę Dariusza 
Górskiego, dyrektora Departamentu Legalności Zatrudnienia 
w GIP (kadencja 3-letnia) oraz Barta Stalpaerta, eksperta w Mię-
dzynarodowym Instytucie Badawczym ds. Przestępstw Socjal-
nych (kadencja 2-letnia). W programie posiedzenia znalazła się 
informacja na temat postępów związanych z tegoroczną kampa-
nią informacyjną skierowaną do pracowników sezonowych. Kam-
pania Platformy UDW prowadzona będzie równolegle z szerszą 
kampanią informacyjną Europejskiego Urzędu ds. Pracy, przygo-
towaną w odpowiedzi na wezwanie Komisji, Parlamentu i Rady. 
Będzie się ona koncentrować na sektorze rolnym i spożywczym, 
a grupę docelową stanowić będą pracownicy mobilni i sezono-
wi oraz zatrudniający ich pracodawcy. Poszczególne państwa 
członkowskie mogą zdecydować o rozszerzeniu zakresu kampa-
nii w oparciu o własne potrzeby i uwarunkowania krajowe. Kam-
pania kładzie nacisk na aspekt legalnego powierzania pracy se-
zonowej. Prowadzona będzie od połowy sierpnia i zakończy się 
tzw. Tygodniem Działań, w którym wszystkie państwa członkow-
skie zorganizują krajowe wydarzenia tematyczne adresowane do 
pracodawców i pracowników sezonowych.

Rada Dialogu Społecznego  
o budżecie państwa
O założeniach projektu budżetu państwa na rok 2022 oraz o wy-
sokości minimalnego wynagrodzenia debatowała 12 lipca 2021 r.  
Rada Dialogu Społecznego na plenarnym posiedzeniu w trybie 
wideokonferencji, w którym uczestniczyła Katarzyna Łażewska-
-Hrycko, Główny Inspektor Pracy. Dwa punkty z porządku dzien-

nego zdominowały lipcowe posiedzenie pod przewodnictwem 
wiceprezesa Rady Ministrów, ministra rozwoju, pracy i technolo-
gii, przewodniczącego RDS Jarosława Gowina. Pierwszym była 
debata po wysłuchaniu informacji z posiedzenia zespołu do spraw 
budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych na temat zało-
żeń projektu budżetu państwa oraz propozycji średniorocznych 
wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budże-
towej na rok 2022. Druga dyskusja koncentrowała się wokół pro-
pozycji wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę do kwoty 
3000 zł brutto oraz minimalnej stawki godzinowej w 2022 roku. 
Szefowa inspekcji pracy podziękowała związkom zawodowym za 
wspólny głos poparcia dla podwyżek w sferze budżetowej oraz 
pracodawcom za zrozumienie, że profesjonalne państwo to pro-
fesjonalna administracja. Podkreśliła, że partnerzy społeczni in-
spekcji mają świadomość, że urząd otrzymuje co roku nowe za-
dania, wynikające zarówno z implementacji dyrektyw unijnych, 
jak i ze zmian w ustawodawstwie krajowym, co powoduje, że po-
trzebuje wysoko wyspecjalizowanej, wykwalifikowanej kadry. In-
żynierowie potrzebni do realizacji zadań ustawowych są na ryn-
ku zdecydowanie lepiej opłacani, niż może to im zaproponować 
urząd, którym kieruje. Katarzyna Łażewska-Hrycko zwróciła się 
z apelem do strony rządowej, aby ta zadbała o budżet Państwo-
wej Inspekcji Pracy, by mogła skutecznie działać dla strony związ-
kowej, dla organizacji pracodawców, a przede wszystkim realizo-
wać zadania publiczne. 

Kwestionariusz zawodów  
i branż najwyższego ryzyka
Na przełomie 2020 i 2021 roku Grupa Robocza Komitetu Wyższych 
Inspektorów Pracy (SLIC) ds. Strategii BHP współpracowała z Eu-
ropejską Agencją Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU OSHA) 
w celu przygotowania kwestionariusza dotyczącego wskazania 
zawodów i branż niosących najwyższe ryzyko dla zdrowa i życia 
pracujących. Kwestionariusz skierowany był do inspektorów pracy 
oraz kadry zarządzającej europejskich inspekcji pracy. Odpowie-
działo na niego ponad 2 tys. pracowników inspekcji pracy w Euro-
pie. Wstępne wyniki, zaprezentowane na spotkaniu grupy w dniu 

Wiadomości  
nie tylko z kraju

30 czerwca br., wskazują, że pojęcie „najwyższe ryzyko” rozumia-
ne było przez inspektorów pracy w kontekście skutków (zdarzeń 
wypadkowych), które praca w danym sektorze może spowodo-
wać, gdy niespełnione są warunki bhp. Nie będzie zaskoczeniem, 
że pierwsze miejsce zdobył sektor budowlany, a tuż za nim prze-
twórstwo przemysłowe. Jedna z kwestii dotyczyła powierzenia 
inspektorom pracy dodatkowych zadań związanych z pandemią 
COVID-19. Prawie 80% inspektorów pracy wskazało, że do nało-
żenia nieplanowanych działań  faktycznie doszło. Warto jednak 
mieć na uwadze, że w części urzędów w Europie działania wska-
zane w rocznym harmonogramie zostały ograniczone. Bardziej 
szczegółowy raport będzie dostępny we wrześniu br. 

Pierwsza praca – pierwszy krok
Piotr Kalbron, p.o. okręgowego inspektora pracy w Katowicach, 
zainaugurował projekt informacyjny „Pierwsza praca - pierwszy 
krok”. Rozpoczęto go od udzielania porad prawych przy stoisku 
inspekcji pracy w Katowicach na pl. Kwiatowym na Rynku, 21 lip-
ca br. Specjaliści Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach 
wyjaśniali zawiłości prawa z zakresu prawnej ochrony pracy, a tak-
że  technicznego bezpieczeństwa pracy. Celem przedsięwzięcia 
„Pierwsza praca – pierwszy krok” jest rozpowszechnianie wiedzy 
o obowiązujących przepisach dotyczących m.in. 
legalności zatrudnienia, zawierania umów o pracę, kwestii doty-
czących wynagrodzenia za pracę w ramach umów o pracę i umów 
cywilnoprawnych, czasu pracy, jak i technicznego bezpieczeństwa 
pracy. Bardzo często młodzi ludzie, podejmując pierwszą pracę, 
nie znają swoich podstawowych praw i obowiązków. Dlatego 
projekt ten ma uświadomić im, na co wówczas zwracać uwagę. 
Punkt poradniczy w Katowicach cieszył się szczególną popular-
nością wśród młodzieży, również ze względu na przekazywane 
wydawnictwa Państwowej Inspekcji Pracy. Wydarzenie wzbudza-
ło duże zainteresowanie lokalnych mediów. 

Nowe władze IALI
Zgromadzenie Generalne Międzynarodowego Stowarzyszenia In-
spekcji Pracy (IALI), którego posiedzenie odbyło się w trybie on-
line 15 lipca 2021 r., wybrało na przewodniczącego organizacji 
Siong Hin Ho, pełniącego dotychczas funkcję sekretarza gene-
ralnego IALI. W skład nowego Komitetu Wykonawczego weszli 
przedstawiciele inspekcji pracy z Australii, Francji, Hiszpanii, Nie-
miec, Norwegii, Rosji, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. Podczas obrad 
dyskutowano też o zadaniach inspekcji pracy na świecie związa-
nych z zarządzaniem pandemią. Polskich inspektorów pracy re-
prezentowali: Katarzyna Łażewska-Hrycko, Główny Inspektor 
Pracy oraz Michał Wyszkowski, zastępca okręgowego inspek-
tora pracy w Poznaniu. Przyjęto plan działania IALI na lata 2021-
2024. Koncentruje się on m.in. na: zapewnieniu profesjonalnych 
podstaw do stworzenia zmodernizowanej i skutecznej inspekcji 
pracy na całym świecie; propagowaniu zawodu inspektora pra-
cy i interesów inspekcji pracy; udziału IALI w formalnych i niefor-
malnych partnerstwach i sojuszach z pokrewnymi organizacjami 
oraz w konkretnych projektach promujących godziwą pracę na 
całym świecie; rozwoju współpracy między inspektoratami pra-
cy na poziomie regionalnym; ułatwianiu dostępu do technicz-
nej wiedzy eksperckiej w dziedzinie inspekcji pracy na pozio-
mie międzynarodowym.

Z głębokim smutkiem  
przyjęliśmy wiadomość o śmierci  

naszego emerytowanego Szefa i Kolegi  

Jerzego Szewczyka  
Odszedł w wieku 83 lat, w dniu 18 czerwca 2021 r.

Z inspekcją pracy związany był blisko 34 lata. W latach 
1981-1998 pełnił funkcję okręgowego inspektora pra-
cy w Zielonej Górze. 

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski oraz Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi za dzia-
łalność na rzecz państwa i społeczeństwa. Trwale zapisał 
się w pamięci wielu pracodawców, działaczy związko-
wych, społecznych inspektorów pracy, a przede wszyst-
kim pracowników zielonogórskiego Okręgu.

Pana Jerzego Szewczyka wspominamy nie tylko jako 
dobrego, wyrozumiałego szefa, służącego radą i pomo-
cą, ale także uśmiechniętego i sympatycznego kolegę. 

Jego śmierć jest niebywałą stratą dla byłych i obecnych 
pracowników naszego Okręgu.

Kierownictwo i pracownicy  
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Zielonej Górze
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W 
yrok Sądu Najwyższego z dnia 
17 grudnia 1997 r. (sygn. akt 

I CKN 286/97) wskazał na fakt, iż umowa 
przedwstępna może dotyczyć każdej umo-
wy definitywnej (przyrzeczonej) z zakre-
su prawa cywilnego. Należy więc przyjąć, 
że umowa przedwstępna może poprze-
dzać umowę zlecenia, umowę o świadcze-
nie usług, umowę o dzieło, umowę agen-
cyjną, umowę o pomocy przy zbiorach, 
a także wszelkie kontrakty menedżerskie, 
umowy B2B czy inne umowy występujące 
w obrocie gospodarczym, w wyniku któ-
rych świadczona jest praca lub wykonywa-
ne są określone czynności. W takim przy-
padku należy pamiętać o essentialia negotti 
tych umów, aby uczynić zadość przepiso-
wi art. 389 Kodeksu cywilnego. A zatem 

Problemy praktyczne 
stwierdzone podczas 
kontroli przedsiębiorcy, 
który stosował instytucję 
umowy przedwstępnej, 
dopuszczając 
jednocześnie do 
świadczenia pracy 
w oparciu o taką umowę.

Prawo

Umowa przedwstępna w stosunkach zatrudnienia (cz. 2)

w przypadku umów zlecenia, zgodnie z art. 
734 k.c., w treści umowy przedwstępnej 
należałoby wskazać co najmniej określo-
ne czynności prawne, do dokonania któ-
rych przyjmujący zlecenie zobowiąże się 
wobec dającego zlecenie. Z kolei w treści 
przedwstępnej umowy o dzieło, uwzględ-
niając przepis art. 627 k.c., powinna się zna-
leźć informacja o przyszłym zobowiązaniu 
przyjmującego zamówienie do wykona-
nia oznaczonego dzieła oraz o obowiązku 
zapłaty wynagrodzenia przez zamawiają-
cego. O ile w przypadku przedwstępnej 
umowy o dzieło strony mogą dowolnie 
ustalić wysokość wynagrodzenia za dzieło, 
o tyle w przypadku przedwstępnej umowy 
zlecenia strony tej umowy (podobnie jak 
przy zwyczajowej umowie zlecenia) w toku 
prowadzonych negocjacji zobowiązane są  

Niewykorzystane 
szanse
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budzi zastrzeżeń. Ponadto wielkość budżetu była adekwatna do  
zadań powierzonych inspekcji pracy.

W posiedzeniu, któremu przewodniczył poseł Andrzej Kosz-
towniak, uczestniczyli: Główny Inspektor Pracy Katarzyna Ła-
żewska-Hrycko, dyrektor Departamentu Budżetu i Finansów 
Głównego Inspektoratu Pracy Grażyna Witkowska z zastęp-
czynią Katarzyną Cichy oraz dyrektor Departamentu Prawnego 
GIP Wojciech Gonciarz.

O 
pinię przedstawił poseł Andrzej Szlachta. Poinformo-
wał, że Komisja do Spraw Kontroli Państwowej na posie-

dzeniu 22 czerwca pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie bu-
dżetowe Państwowej Inspekcji Pracy i wniosła o jego przyjęcie.

Dokument ten pozytywnie ocenił również w wygłoszonym 
koreferacie Komisji Finansów Publicznych poseł Wojciech Sału-
ga. Podkreślił, że wykonanie budżetu było należyte, staranne i nie 

W SEJMIE RP

Wykonanie budżetu PIP po pozytywnych 
ocenach sejmowych komisji

Komisja Finansów Publicznych Sejmu na posiedzeniu 13 lipca 2021 r. 
w siedzibie parlamentu rozpatrzyła opinię Komisji do Spraw Kontroli 
Państwowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Państwowej 
Inspekcji Pracy w 2020 r.

Dodatkowy urlop wypoczynkowy dla 
inspektorów pracy przewiduje wniesiony 
przez Komisję do Spraw Petycji Sejmu RP  
projekt ustawy o zmianie ustawy 
o Państwowej Inspekcji Pracy. Zgodnie 
z nim inspektorom pracy wykonującym 
czynności kontrolne przez co najmniej 
10 lat przysługiwałby dodatkowy urlop 
w wymiarze 6 dni roboczych, a po 20 latach 
pracy – w wymiarze 12 dni.

P 
ropozycja ta jest bardzo istotna dla funkcjonowania inspekcji 
pracy – podkreśla Katarzyna Łażewska-Hrycko, Główny In-

spektor Pracy. – Inspektorzy pracy, realizując swoje zadania zwią-
zane z przeprowadzaniem kontroli, są bowiem w codziennej pracy 
narażeni na stres i duże obciążenie psychiczne. Ponadto nieustan-
nie muszą poszerzać wiedzę i stawiać czoła nowym zadaniom, 
którymi są rokrocznie mocno obciążani. Dlatego przyznanie im 
prawa do dodatkowego wypoczynku jest jak najbardziej uzasad-
nione i będzie sprzyjać regeneracji sił, co niewątpliwie wpłynie na 
większą efektywność wykonywanej pracy – uważa szefowa PIP.

Projektowana ustawa jest następstwem petycji skierowanej do 
Sejmu przez Związek Zawodowy Pracowników Państwowej In-
spekcji Pracy. Pierwsze czytanie projektu przeprowadziła 7 lipca 
2021 r. Komisja Polityki Społecznej i Rodziny. Uzasadniając przed-
łożenie, przewodniczący Komisji do Spraw Petycji poseł Sławomir 
Jan Piechota wskazał, że analogiczne do projektowanego upraw-
nienie przysługuje pracownikom Najwyższej Izby Kontroli, wyko-
nującym czynności kontrolne, a także sędziom i prokuratorom.

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny po rozpatrzeniu projek-
tu ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy posta-
nowiła rekomendować go Sejmowi.

Posłowie o dodatkowym urlopie 
dla inspektorów pracy



uwzględnić obowiązującą w danym roku mi-
nimalną wysokość wynagrodzenia za każ-
dą godzinę wykonania zlecenia przysłu-
gującą przyjmującemu zlecenie. Zgodnie 
z art. 8a ustawy o minimalnym wynagrodze-
niu za pracę w przypadku umów, o których 
mowa w art. 734 k.c., wykonywanych przez 
przyjmującego zlecenie, wysokość wyna-
grodzenia powinna być ustalona w umowie 
w taki sposób, aby wysokość wynagrodze-
nia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub 
świadczenia usług nie była niższa niż wyso-
kość minimalnej stawki godzinowej. Powyż-
sze stosuje się również do umów o świadcze-
nie usług, zgodnie z art. 750 k.c.

Umowa przedwstępna  
nie wystarczy
Niezależnie od charakteru umowy doce-
lowej –  czy to umowy o pracę, czy też in-
nych umów starannego działania, w któ-
rych  przesłanki te nie występują, np. umów 
zlecenia, umów rezultatu, tj. umów o dzie-
ło – wykonywanie pracy lub też świadcze-
nie określonych czynności na rzecz drugiej 
strony w oparciu o umowę przedwstępną 
nie powinno mieć miejsca. 

Umowa przedwstępna ze swojej isto-
ty jest bowiem tylko zabezpieczeniem dla 
założonej w jej treści umowy przyrzeczo-
nej, tj. wykonywania pracy lub czynności 
w przyszłości, a nie ich realizacją w oparciu 
o umowę przedwstępną. To umową przy-
rzeczoną nadany zostanie kształt przyszłe-
go stosunku prawnego, jego forma, treść 
czy przedmiot, zaś przedwstępna umowa 
o pracę ma przede wszystkim dawać gwa-
rancję zatrudnienia po upływie terminu, 
który został w niej wskazany. 

Dla zobrazowania nieprawidłowego 
realizowania zobowiązań wynikających 

–  zleceniodawca zleca zleceniobior-
cy (przed uzyskaniem stosowne-
go dokumentu przez cudzoziem-
ca zezwalającego na wykonywanie 
pracy) zapoznanie się z warunka-
mi pracy w przyszłym miejscu jej 
wykonywania, specyfiką działal-
ności gospodarczej prowadzonej 
przez zleceniodawcę,

–  zleceniobiorca będzie wykonywał 
powierzone mu obowiązki z należy-
tą starannością, tak aby po zakończe-
niu realizacji tej umowy był w stanie 
w sposób należyty świadczyć obo-
wiązki wynikające z przyszłej umo-
wy zlecenia (umowy B),

–  umowa ma charakter nieodpłatny, co 
oznacza, że zleceniobiorca za czyn-
ności objęte umową nie otrzyma 
wynagrodzenia (warto w tym miej-
scu dodać, że kontrola miała miej-
sce już po wejściu w życie przepi-
sów dotyczących tzw. minimalnej 
stawki godzinowej).

Ilość nie przeszła w jakość
Jak ustalono w trakcie czynności kontrol-
nych, osoby, z którymi zawarto umowy, nie 
posiadały stosownych dokumentów pozwa-
lających na pracę, wykonywały czynności, 
które faktycznie stanowiły pracę (co również 
zostało urzeczywistnione m.in. w wydanych 
decyzjach wstrzymania prac czy skierowa-
nia do innych prac). Co więcej, były to prace 
szczególnie niebezpieczne, które – jak usta-
lono w toku kontroli – nie mogły być przed-
miotem umowy zlecenia, a jedynie umowy 
o pracę. Powierzenie pracy przy pracach 
szczególnie niebezpiecznych stanowiło bo-
wiem zatrudnienie w warunkach wykony-
wania pracy na podstawie umowy o pracę. 

W związku z faktem, iż przedsiębiorca do-
puszczał do wykonywania pracy w oparciu 
o przedwstępną umowę zlecenia (umowę 
A), inspektor pracy skierował stosowne środ-
ki prawne do przedsiębiorcy, w tym wnio-
sek w wystąpieniu o niezawieranie umów 
cywilnoprawnych w warunkach, w których 
powinna być zawarta umowa o pracę. Po-
nadto przedsiębiorca zobowiązał się m.in. 

do zaprzestania praktyki dopuszczania do 
wykonywania pracy w oparciu o umowę A,  
tj. umowę stanowiącą przyrzeczenie zawar-
cia faktycznej, przyszłej umowy, na podsta-
wie której powierzona zostanie praca (umo-
wa B), oraz dokonał analizy konstrukcji umów 
zlecenia zawieranych w celu zapoznania się 
z przyszłym miejscem wykonywania prac 
(umowa C) w zakresie odpłatności tej umo-
wy oraz możliwości wykonywania obowiąz-
ków, które swym charakterem mogą stano-
wić wykonywanie pracy. 

W związku z powierzeniem nielegalne-
go wykonywania pracy, nieprzestrzeganiem 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy na 
budowie oraz zawieraniem umów cywilno-
prawnych w warunkach charakterystycznych 
dla umowy o pracę inspektor pracy zastoso-
wał postępowanie wykroczeniowe w stosun-
ku do osoby obwinionej. Takie postępowa-
nie zostało również zastosowane w stosunku 
do cudzoziemców nielegalnie wykonujących 
pracę. Inspektor pracy powiadomił też wła-
ściwe organy o naruszeniu przepisów. 

Niewykorzystane szanse
Przedstawiony przypadek w kontekście za-
wieranych umów przedwstępnych sprowa-
dza się do 3 nieprawidłowości:

1. brak dostatecznej wiedzy przedsię-
biorcy w zakresie charakteru prawnego 

z umowy przedwstępnej niech posłuży 
przykład, z jakim inspektor pracy spotkał 
się podczas przeprowadzanych czynno-
ści kontrolnych.

Trzy umowy na głowę 
Podjęte czynności kontrolne u przedsiębior-
cy na jednej z budów dotyczyły przestrze-
gania zarówno przepisów bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas prowadzonych prac 
budowlanych, jak i legalności zatrudnienia. 
Inspektor pracy wydał w związku z wystę-
pującymi nieprawidłowościami z zakresu 
technicznego bezpieczeństwa pracy m.in. 
decyzje wstrzymania prac, wstrzymania eks-
ploatacji maszyn, skierowania pracujących 
do innych prac oraz decyzje zakazujące wy-
konywania określonych prac. Ponadto w wy-
niku analizy przedłożonych dokumentów 
ustalono, że z każdym z pracujących cudzo-
ziemców na rzecz podmiotu kontrolowane-
go zawarto dwie umowy cywilnoprawne:

l przedwstępną umowę zlecenia (na 
potrzeby niniejszego opracowania określ-
my ją jako umowę A), w której wskazano, 
że strony zobowiązują się, że najpóźniej do 
wskazanego terminu zawrą przyrzeczoną, 
odpłatną umowę zlecenia na czas określo-
ny (umowa B). 

W treści umowy przedwstępnej (umo-
wy A) wskazano zakres prac realizowa-
nych w ramach docelowej umowy zlecenia 
(umowy B) oraz wysokość wynagrodzenia 
za jedną godzinę wykonywania czynno-
ści w ramach umowy zlecenia. Umowa A  
wskazywała również, że strony postana-
wiają, iż do czasu zawarcia umowy B za-
wrą nieodpłatną umowę zlecenia (określ-
my ją jako umowa C), której celem będzie 
zapoznanie się z przyszłym miejscem wy-
konywania czynności objętych umową 
przyrzeczoną (umową B), które to zapo-
znanie umożliwi zleceniobiorcy nabycie 
wiedzy niezbędnej do należytego wyko-
nywania tych prac.

l  umowę zlecenia (umowa C), w treści 
której wskazano, że:
–  zleceniodawca jest zaintereso-

wany nawiązaniem współpracy 
ze zleceniobiorcą,

umowy przedwstępnej;
2. bezpodstawne dopuszczenie do 

wykonywania pracy bez zawarcia umo-
wy przyrzeczonej;

3. próba wprowadzenia w życie kon-
strukcji prawnej, która w świetle obowią-
zujących przepisów skutkuje nielegalnym 
zatrudnieniem, a w konsekwencji obej-
ściem prawa.

Tymczasem, o czym pisałem przede 
wszystkim w części 1 tego artykułu (Dla 
zabezpieczenia przyszłych korzyści. Umowa 
przedwstępna w stosunkach zatrudnienia, „In-
spektor Pracy” nr 6-7), stosowanie umowy 
przedwstępnej w ramach przyszłego sto-
sunku pracy daje gwarancję zatrudnienia 
oraz sprzyja ochronie pracownika. Umo-
wa przedwstępna może być zatem, jeszcze 
przed faktycznym podjęciem pracy, pozy-
tywnym bodźcem zarówno dla pracowni-
ka, jak i pracodawcy. Temu pierwszemu daje 
pewność, że umówione warunki wskazane 
w treści umowy zostaną urzeczywistnione 
przy zawarciu docelowej umowy. Pracodaw-
cy pozwoli na zapewnienie, że osoba, z którą 
zawarta została umowa przedwstępna, fak-
tycznie zobowiąże się do wykonywania pra-
cy (w szczególności gdy o tego konkretne-
go pracownika zabiegają inni pracodawcy). 

Tomasz Musialik,  
inspektor pracy, OIP Katowice

Prawo

W stosunkach gospodarczych powszechnie zawierana jest umowa 
przedwstępna, jako stanowiąca zabezpieczenie na poczet realizacji 
przyszłej, docelowo zawieranej umowy (umowy przyrzeczonej). Z umową 
przedwstępną mamy do czynienia przede wszystkim w szeroko pojętym obrocie 
nieruchomościami, a w księdze wieczystej może zostać ujawnione wynikające 
z niej roszczenie o przeniesienie własności. Umowa przedwstępna może mieć 
również zastosowanie w stosunkach zatrudnienia. 
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mogą się na siebie nakładać (ma to miej-
sce wtedy, gdy wynagrodzenie zasadnicze 
za pracę kształtuje się na poziomie mini-
malnego wynagrodzenia za pracę). Wy-
nagrodzenie zasadnicze stanowi główny 
składnik pensji, czyli podstawową kwotę, 
jaką dostanie pracownik za wykonywa-
nie swojej pracy. Pensja minimalna nato-
miast, regulowana ustawą, określa najniż-
szą płacę, jaką pracodawca zobowiązany 
jest zagwarantować wszystkim osobom 
zatrudnionym w ramach stosunku pracy.

Zgodnie z art. 6 ustawy o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę wysokość wy-
nagrodzenia pracownika zatrudnionego 
w pełnym miesięcznym wymiarze czasu 
pracy nie może być niższa od wysokości mi-
nimalnego wynagrodzenia, które w 2021 r.  
wynosi 2800 zł brutto.

Niedopuszczalna praktyka
Z doświadczenia kontrolnego wynika, iż 
pracownicy gospodarczy, techniczni oraz 

Biednemu
wiatr w oczy

Kontrole inspektorów pracy pokazują, że pracownicy m.in. działu higieny 
szpitalnej i transportu wewnętrznego oraz działu techniczno-eksploatacyjnego 
nierzadko otrzymują wynagrodzenie zasadnicze poniżej minimalnego 
wynagrodzenia za pracę.

165/76) podkreślono, że wynagrodze-
nie – jako istotny element każdej umowy 
o pracę – powinno być określone w sposób 
dokładny i niepozostawiający wątpliwo-
ści co do umówionych przez strony zasad 
jego zapłaty. Kwestia wysokości wynagro-
dzenia za pracę ma także istotne znacze-
nie z punktu widzenia obliczania składni-
ków wynagrodzenia, takich jak np. dodatek 
za wysługę lat, dodatek za pracę w godzi-
nach nadliczbowych, a także dokonywa-
nych potrąceń.

Minimalna znaczy 
gwarantowana
Do obliczenia wysokości wynagrodzenia 
pracownika przyjmuje się przysługujące 
pracownikowi składniki wynagrodzenia 
i inne świadczenia wynikające ze stosun-
ku pracy, zaliczone według zasad staty-
styki zatrudnienia i wynagrodzeń okre-
ślonych przez Główny Urząd Statystyczny 
do wynagrodzeń osobowych, jak np. pre-
mie regulaminowe. Przy obliczaniu wy-
sokości wynagrodzenia pracownika nie 
uwzględnia się:

l nagrody jubileuszowej;
l  odprawy pieniężnej przysługującej 

pracownikowi w związku z przejściem 
na emeryturę lub rentę z tytułu nie-
zdolności do pracy;

l  wynagrodzenia za pracę w godzi-
nach nadliczbowych;

l  dodatku do wynagrodzenia za pracę 
w porze nocnej;

l dodatku za staż pracy.
Głównym elementem wynagrodzenia 

za pracę jest wynagrodzenie zasadnicze 
według określonej stawki osobistego za-
szeregowania, zgodnie z regulaminem wy-
nagradzania. Wynagrodzenie to określane 
jest stawką miesięczną lub godzinową i ma 
charakter stały.

Od wynagrodzenia zasadniczego nale-
ży odróżnić minimalne wynagrodzenie za 
pracę wynikające z ustawy z dnia 10 paź-
dziernika 2002 r. o minimalnym wynagro-
dzeniu za pracę (Dz.U. z 2020 r. poz. 2207). 
Pojęcia te nie są tożsame ze sobą, jednak 

I 
ndywidualne warunki wynagradzania 
pracowników, zgodnie z art. 29 § 1 Ko-

deksu pracy, ustalane są w umowach o pra-
cę, w których należy określić wynagrodze-
nie odpowiadające rodzajowi pracy, ze 
wskazaniem składników wynagrodzenia.

Niezgodnie z ustawą
Obowiązek ten realizowany jest w podmio-
tach leczniczych poprzez określenie płacy 
zasadniczej oraz dodatkowych składników, 
wynikających z regulaminu wynagradza-
nia, np. dodatku za wysługę lat czy pre-
mii regulaminowej. Ponadto wysokość 
wynagrodzenia za pracę uzależniona jest 
od wymiaru czasu pracy, przy czym wy-
nagrodzenie za pracę świadczoną w peł-
nym wymiarze czasu pracy nie może być 
niższe od minimalnego wynagrodzenia.

W podmiotach leczniczych świadczą 
pracę pracownicy wykonujący zawody 
medyczne, a także pracownicy obsługi, 
techniczni oraz gospodarczy, do których 
zalicza się m.in. konserwatorów, pracow-
ników higieny szpitalnej i pracowników 
transportu wewnętrznego. Zasady wyna-
gradzania w tych placówkach określone są 
w regulaminach wynagradzania, które sta-
nowią źródła prawa wewnątrzzakładowe-
go. Z doświadczenia kontrolnego wynika, 
że dość często regulaminy wynagradza-
nia zawierają tabele stawek wynagrodze-
nia zasadniczego, które nie są dostosowa-
ne do stawek wynagrodzenia określonych 
w ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r. o spo-
sobie ustalania najniższego wynagrodze-
nia zasadniczego niektórych pracowników 
zatrudnionych w podmiotach leczniczych 
(tj. Dz.U. 2020. 830).  

Tymczasem w wyroku Sądu Najwyż-
szego z 3 listopada 1976 r. (sygn. akt I PR 

Prawo

Płaca zasadnicza a minimalne 
wynagrodzenie za pracę  
na przykładzie pracowników 
niemedycznych 
w podmiotach leczniczych

obsługi należą do najniżej uposażonych 
spośród pracowników podmiotów lecz-
niczych. Co więcej, po 1 stycznia 2020 r.  
pracownicy m.in. działu higieny szpital-
nej i transportu wewnętrznego oraz dzia-
łu techniczno-eksploatacyjnego często 
otrzymują wynagrodzenie zasadnicze 
w wysokości niższej niż minimalne wy-
nagrodzenie za pracę, a większa część 
spośród nich nie otrzymuje składników, 
które wliczane były do minimalnego wy-
nagrodzenia za pracę. Stało się tak, gdyż 
od początku 2020 r. do ich wynagrodze-
nia zasadniczego nie jest już wliczany do-
datek za staż pracy, który powodował, 
że odpowiadało ono płacy minimalnej. 
Jednak mimo tego podmioty lecznicze, 
jako pracodawcy, nie zwiększyli kwoty 
ich wynagrodzenia.

W sytuacji, gdy wynagrodzenie pra-
cownika, obliczone zgodnie z art. 6 ust. 
4 ustawy, jest niższe od wysokości mi-
nimalnego wynagrodzenia, na mocy  

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 711) podmiotami leczniczymi 
 są m.in.:
l  przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 

2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2021 r. poz. 162) we 
wszelkich formach przewidzianych dla wykonywania działalności 
gospodarczej, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej;

l  samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej;
l  jednostki budżetowe, w tym państwowe jednostki budżetowe 

tworzone i nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej, 
ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Ministra 
Sprawiedliwości lub Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 
posiadające w strukturze organizacyjnej ambulatorium, 
ambulatorium z izbą chorych lub lekarza podstawowej opieki 
zdrowotnej, pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej lub 
położną podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece 
zdrowotnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 172 i 1493).

Najczęściej podmioty lecznicze prowadzone są w formie spółek 
prawa handlowego lub samodzielnych publicznych zakładów 
opieki zdrowotnej, w skład których wchodzą zakłady lecznicze, 
w tym szpitale.
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J 
ednym z zadań nałożonych w ostat-
nich latach na Państwową Inspekcję 

Pracy jest kontrola przestrzegania przepi-
sów o delegowaniu pracowników na teren 
Rzeczpospolitej Polskiej. Kwestia ta zosta-
ła uregulowana przepisami ustawy z dnia 
10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracow-
ników w ramach świadczenia usług (Dz.U. 
2018.2206), która ma na celu wdrożenie do 
polskiego porządku prawnego dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/67/
UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie egze-
kwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczą-
cej delegowania pracowników w ramach 

Pod 
parasolem 
polskich 
przepisów

Celem znowelizowanej w 2020 r. ustawy o delegowaniu pracowników 
na teren Rzeczpospolitej Polskiej jest zagwarantowanie przestrzegania 
odpowiedniego poziomu ochrony praw pracowników delegowanych w celu 
transgranicznego świadczenia usług. Inspektorzy Państwowej Inspekcji 
Pracy sprawdzają, jak to wygląda w praktyce.

Prawo

Delegowanie 
pracowników na teren RP 
– aspekty praktyczne

przez usługodawców ze swobody świad-
czenia usług oraz promowaniu uczciwej 
konkurencji między usługodawcami1.

Nowe przepisy dotyczące 
delegowania pracowników
Warto zauważyć, że w 2020 r. ustawodaw-
ca dokonał istotnej nowelizacji przepisów 
wymienionej ustawy. Z dniem 4 września 
2020 r. weszły w życie przepisy ustawy 
z dnia 24 lipca 2020 r. o zmianie ustawy 
o delegowaniu pracowników w ramach 
świadczenia usług oraz niektórych innych 
ustaw (Dz.U. 2020, poz. 1423) mającej na 
celu wdrożenie do polskiego porządku 

świadczenia usług, zmieniającej rozpo-
rządzenie (UE) nr 1024/2012 w sprawie 
współpracy administracyjnej za pośred-
nictwem systemu wymiany informacji na 
rynku wewnętrznym.

Celem ustawy jest przede wszystkim 
zagwarantowanie przestrzegania odpo-
wiedniego poziomu ochrony praw pra-
cowników delegowanych w celu trans-
granicznego świadczenia usług. Chodzi 
tu w szczególności o egzekwowanie mi-
nimalnych warunków zatrudnienia mają-
cych zastosowanie w państwie członkow-
skim, w którym usługa ma być świadczona, 
przy jednoczesnym ułatwieniu korzystania 
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ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za 
pracę następuje jego uzupełnienie do tej 
wysokości w postaci wyrównania. Dzieje 
się tak wtedy, gdy zachodzi sytuacja okre-
ślona w art. 7 ust. 1 ustawy, to jest kiedy 
w danym miesiącu wynagrodzenie jest 
mniejsze od minimalnego z uwagi na ter-
miny wypłat niektórych składników wyna-
grodzenia lub rozkład czasu pracy. Tymcza-
sem w podmiotach leczniczych w części 
przypadków ta przesłanka nie występuje.

Przepisy ustawy o minimalnym wyna-
grodzeniu za pracę wskazują możliwości 

prawne, w których wypłacane jest wyrów-
nanie, jednak te okoliczności nie powinny 
prowadzić do nadużyć. Zgodnie bowiem 
z art. 8 k.p. nie można czynić ze swego pra-
wa użytku, który byłby sprzeczny ze spo-
łeczno-gospodarczym przeznaczeniem 
tego prawa lub zasadami współżycia spo-
łecznego. Takie działanie lub zaniechanie 
działania uprawnionego nie jest uważa-
ne za wykonywanie prawa i nie korzysta 
z ochrony.

Nie można zatem zaakceptować sytu-
acji, w której wynagrodzenie zasadnicze 
pracownika bez innych składników kształ-
tuje się poniżej kwoty minimalnego wy-
nagrodzenia i co miesiąc jest uzupełniane 
poprzez wyrównanie. Nie tylko jest to nie-
właściwe, ale powoduje zaniżenie innych 
składników wynagrodzenia, np. dodatku 
za wysługę lat, wynagrodzenia i dodatku 
za pracę w godzinach nadliczbowych, na-
liczanych od wynagrodzenia zasadnicze-
go. Dlatego podczas czynności kontrol-
nych powinny być podejmowane działania, 
które będą zmierzały do wyeliminowania 
takich nieprawidłowości.

Karolina Grządziela, 
nadinspektor pracy, OIP Gdańsk

Przepisy prawa pracy nie zawierają definicji stawki osobistego 
zaszeregowania. W tym zakresie wypowiedział się Sąd Najwyższy 
w uchwale z 30 grudnia 1986 r. (sygn. akt III PZP 42/86), który uznał, że 
w wynagrodzeniu wynikającym z osobistego zaszeregowania pracownika 
mieści się – oprócz wynagrodzenia zasadniczego – także dodatek 
funkcyjny. Tym samym pojęcie to należy odnosić do stawki wynagrodzenia 
zasadniczego ustalonej przez strony w umowie o pracę, lub innym akcie 
będącym podstawą stosunku pracy, powiększonej o ewentualny dodatek 
funkcyjny (w przypadku, gdy pracownikowi przysługuje prawo do takiego 
składnika wynagrodzenia).
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z § 114 ust. 1 Kodeksu pracy Republiki 
Czeskiej w przypadku pracy w godzinach 
nadliczbowych pracownikowi przysługuje 
wynagrodzenie, do którego był uprawnio-
ny w tym okresie oraz dodatek w wysokości 
25% średnich zarobków. Czeskie przepisy 
regulują więc w odmienny sposób zarówno 
wysokość samego dodatku (zgodnie z art. 
151(1) polskiego Kodeksu pracy przysługi-
wał dodatek w wysokości 100% lub 50% wy-
nagrodzenia), jak i sposób jego obliczania.

W celu sprawdzenia, czy zagraniczny 
pracodawca zapewnił delegowanym pra-
cownikom warunki nie gorsze niż przewi-
dziane przez polskie przepisy, inspektorzy 
pracy dokonali analizy kart ewidencji cza-
su pracy oraz list płac losowo wybranych 
pracowników, wykonujących pracę w go-
dzinach nadliczbowych. Przeprowadzona 
analiza wykazała, iż sam sposób oblicza-
nia dodatku był korzystniejszy niż przewi-
dziany przez polskie prawo pracy. Jednakże 
w wyniku zastosowania przez pracodawcę 
25% stawki dodatku doszło do zaniżenia 
jego wysokości. Tym samym kontrolowa-
ny przedsiębiorca zapewnił delegowanym 
pracownikom warunki zatrudnienia (w za-
kresie dotyczącym wysokości dodatku z ty-
tułu pracy w godzinach nadliczbowych) 
mniej korzystne niż określone w art. 151(1) 
Kodeksu pracy.

Po zakończeniu kontroli inspektor pra-
cy skierował wystąpienie zawierające mię-
dzy innymi wniosek o wypłacanie pracow-
nikom delegowanym na teren RP w ramach 
świadczenia usług, wykonującym pracę 
w godzinach nadliczbowych (wynikających 
z przekroczenia norm czasu pracy określo-
nych w art. 129 § 1 Kodeksu pracy, a także 
ponad przedłużony dobowy wymiar cza-
su pracy), dodatków w wysokości nie niż-
szej niż określone w treści art. 151(1) § 1 i 2 
Kodeksu pracy.

Delegowanie pracowników 
na podstawie oświadczeń 
o powierzeniu wykonywania 
pracy
Z innego rodzaju problemem zetknął się 
inspektor pracy podczas kontroli prowa-

dzonej w podmiocie delegującym cudzo-
ziemców z terenu Gruzji. Gruzińska firma 
prowadziła działalność na terytorium Pol-
ski za pośrednictwem oddziału przedsię-
biorcy zagranicznego, na warunkach okre-
ślonych przepisami ustawy z dnia 6 marca 
2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsię-
biorców zagranicznych i innych osób za-
granicznych w obrocie gospodarczym na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 
2018 poz. 649). 

Przedsiębiorca zagraniczny powierzył 
wykonywanie pracy pracownikom dele-
gowanym na podstawie oświadczeń o po-
wierzeniu wykonywania pracy cudzoziem-
com wpisanym do ewidencji oświadczeń 
przez jeden z urzędów pracy. Wpis nastą-
pił na wniosek oddziału przedsiębiorcy 
zagranicznego (a nie samego podmiotu, 
który powierzył wykonywanie pracy). Po-
wstała więc uzasadniona wątpliwość, czy 
na podstawie takiego oświadczenia możli-
we jest wykonywanie pracy przez delego-
wanych cudzoziemców w ramach świad-
czenia usług. Ustawodawca dodatkowo 
wprowadził do katalogu zezwoleń na pra-
cę, które są wydawane na rzecz podmio-

gim przypadku przedmiotem kontroli będą 
warunki zatrudnienia wskazane w art. 4  
ust. 2 ustawy delegowaniu pracowników. 
W razie stwierdzenia nieprawidłowości 
w tym zakresie inspektor będzie upraw-
niony do zastosowania środków prawnych 
przewidzianych w ustawie o Państwowej 
Inspekcji Pracy, na podstawie art. 15 ust. 2 
ustawy o delegowaniu pracowników.

W świetle obowiązujących obecnie prze-
pisów okres, w którym pracodawca delegu-
jący zapewnia delegowanemu minimalne 
warunki zatrudnienia, wynosi 12 miesię-
cy od dnia rozpoczęcia świadczenia usłu-
gi i może ulec wydłużeniu do 18 miesięcy, 
po złożeniu w Państwowej Inspekcji Pracy 
umotywowanego powiadomienia.

Czas pracy pracowników 
delegowanych
Zagadnienia związane z delegowaniem 
pracowników były przedmiotem czynno-
ści kontrolnych przeprowadzonych przez 
inspektorów pracy w jednej z firm, do któ-
rej zostali oddelegowani pracownicy za-
trudnieni przez podmiot mający siedzibę 
na terenie Republiki Czeskiej. Ich stosunki 
pracy zostały poddane prawu pracy Repu-
bliki Czeskiej. Podczas kontroli inspektorzy 
skoncentrowali się w szczególności na za-
gadnieniach związanych z pracą w godzi-
nach nadliczbowych pracowników delego-
wanych. W tym celu musieli zapoznać się ze 
stosownymi przepisami Kodeksu pracy Re-
publiki Czeskiej3. 

W kwestii norm czasu pracy oraz dobo-
wego i tygodniowego odpoczynku nie wy-
stępują między naszymi regulacjami praw-
nymi zasadnicze różnice. Zgodnie z § 79  
ust. 1 Kodeksu pracy Republiki Czeskiej ty-
godniowa norma czasu pracy wynosi co 
do zasady 40 godzin. Pracownikowi przy-
sługuje również prawo do nieprzerwane-
go 11-godzinnego odpoczynku dobowego  
(§ 90 ust. 1 Zákoník prace) oraz 35-godzin-
nego odpoczynku w tygodniu pracy (§ 92 
ust. 1 Zákoník prace). Odmiennie uregulo-
wano natomiast kwestie związane z wy-
nagrodzeniem i dodatkiem z tytułu pra-
cy w godzinach nadliczbowych. Zgodnie  

Prawo

Jednym z najistotniejszych ele-
mentów z zakresu warunków 
zatrudnienia gwarantowanych 
przepisami Kodeksu pracy jest 
wynagrodzenie za pracę. Dyrek-
tywa będąca podstawą noweliza-
cji nie zawiera jego definicji. Nie 
wskazano również składowych wy-
nagrodzenia za pracę. Dyrektywa 
mówi jedynie, że wynagrodzenie 
w przypadku pracowników dele-
gowanych obejmuje „wszystkie 
elementy składowe wynagrodze-
nia obowiązkowe na mocy krajo-
wych przepisów (…) lub na mocy 
umów zbiorowych (…), które zo-
stały uznane za powszechnie sto-
sowane”2. W praktyce będzie to 
między innymi: „zwykłe wyna-
grodzenie” (punktem odniesie-
nia będzie nadal wysokość mini-
malnego wynagrodzenia ustalana 
na podstawie przepisów ustawy 
z dnia 10 października 2002 r.  
o minimalnym wynagrodzeniu za 
pracę), wynagrodzenie wraz z do-
datkiem z tytułu pracy w godzi-
nach nadliczbowych, dodatek za 
pracę w porze nocnej, dodatek za 
pracę w niedzielę lub święto, wy-
nagrodzenie za urlop.

prawnego przepisów dyrektywy Parla-
mentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/957 
z dnia 28 czerwca 2018 r., zmieniającej dy-
rektywę 96/71/WE dotyczącą delegowania 
pracowników w ramach świadczenia usług. 
Nowelizacją tą dokonano zmian w katalogu 
warunków zatrudnienia gwarantowanych 
pracownikom delegowanym do czasowe-
go wykonywania pracy w Polsce. 

Obecnie pracodawca delegujący pra-
cownika do pracy na terytorium Polski 
zobowiązany jest do zapewnienia mu mi-
nimalnych warunków zatrudnienia, gwa-
rantowanych przepisami Kodeksu pracy 
i innymi przepisami regulującymi pra-
wa i obowiązki pracowników, w zakre-
sie obejmującym:

l  normy i wymiar czasu pracy 
oraz okresy odpoczynku dobowego 
i tygodniowego,

l wymiar urlopu wypoczynkowego,
l wynagrodzenie za pracę (w poprzed-

nim stanie prawnym – minimalne wyna-
grodzenie za pracę),

l bezpieczeństwo i higienę pracy,
l ochronę pracownic w ciąży oraz 

w okresie urlopu macierzyńskiego,
l zatrudnienie młodocianych,
l wykonywanie pracy lub innych zajęć 

zarobkowych przez dziecko,
l zasadę równego traktowania oraz za-

kaz dyskryminacji w zatrudnieniu,
l należności na pokrycie kosztów zwią-

zanych z podróżą służbową z miejsca pracy 
na terytorium Polski, do którego pracow-
nik został delegowany, do innego miej-
sca pracy na lub poza terytorium Polski 
(w poprzednim stanie prawnym wymóg 
ten nie obowiązywał).

Priorytety kontroli 
inspektorów pracy
Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w przy-
padku pracowników delegowanych na te-
ren RP dotyczyć będzie dwóch głów-
nych zagadnień:

l prawidłowości delegowania pracow-
ników na terytorium Polski, gdy zaistnieją 
wątpliwości, czy dany pracownik może zo-
stać uznany za pracownika delegowane-

tów delegujących pracowników, zezwo-
lenia typ C, D, E. Tylko takie zezwolenia 
będą uprawniały zagranicznego przed-
siębiorcę do powierzenia pracy pracow-
nikom delegowanym. Należy bowiem pa-
miętać, iż zgodnie z art. 88 z ust. 2 ustawy 
o promocji zatrudnienia i instytucjach ryn-
ku pracy wpisu oświadczenia do ewiden-
cji oświadczeń dokonuje powiatowy urząd 
pracy właściwy ze względu na siedzibę 
lub miejsce stałego pobytu podmiotu po-
wierzającego wykonywanie pracy cudzo-
ziemcowi. W opisywanej sytuacji siedziba 
podmiotu powierzającego wykonywanie 
pracy znajdowała się poza granicami Pol-
ski. W takim przypadku oświadczenie nie 
powinno uprawniać do wykonywania pra-
cy w ramach oddelegowania. 

Taka konkluzja możliwa była dzięki 
współpracy z pracownikami Departamen-
tu Legalności Zatrudnienia Głównego In-
spektoratu Pracy. Prowadzący sprawę in-
spektor oparł się dodatkowo na stanowisku 
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia 19 lutego 2008 r. (DMI.IV.4032 – 14/
JD/08), z którego treści wynika, iż przepisy 
dotyczące oświadczeń nie mogą dotyczyć  

go na terytorium RP (art. 14 ust. 1 ustawy 
o delegowaniu pracowników);

l warunków zatrudnienia pracowników 
delegowanych na terytorium RP (art. 15  
ust. 1 ustawy o delegowaniu pracowników).

W pierwszym przypadku uprawnienia 
kontrolne dotyczyć będą przede wszystkim 
kwestii prowadzenia przez podmiot dele-
gujący znacznej części działalności innej niż 
działalność zarządcza lub administracyjna 
na terenie państwa, w którym znajduje się 
jego siedziba, a także ustalenia, czy pracow-
nik delegowany do Polski wykonuje pracę 
na jej terytorium tylko tymczasowo. W dru-
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Od kilku lat ma pan okazję oglądać i oce-
niać wyróżniające się gospodarstwa rol-
ne, zakwalifikowane do ogólnopolskiego 
finału w konkursie „Bezpieczne Gospo-
darstwo Rolne”. Jak zmienił się obraz pra-
cy na wsi?

Patrząc przez pryzmat ośmiu edycji kon-
kursu, w których uczestniczę jako członek 
komisji, mogę śmiało powiedzieć, że ob-
raz ten zmienił się diametralnie. Przede 
wszystkim praca stała się bezpieczniejsza, 
co wynika między innymi z jej zmecha-
nizowania. Park maszynowy w większo-
ści stanowią maszyny nowe, spełniające 
wymogi bezpieczeństwa pracy. Niebaga-
telne znaczenie ma także udział rolników 
w szkoleniach, również tych organizowa-
nych przez inspekcję pracy. Obserwujemy 
zmianę podejścia rolników do kwestii bez-
pieczeństwa. Doskonale zdają sobie spra-
wę z tego, że ład i porządek w gospodar-
stwie i obejściu może na przykład zapobiec 
wypadkom ich dzieci. Od lat większość 
wypadków na wsi to są różnego rodzaju 
upadki. Kilkanaście lat temu nie traktowa-
no zbyt poważnie dbałości o wybrukowa-
nie przejść czy zagrodzenie pomieszczeń 

XVIII konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”

Rozmowa z Tomaszem 
Abramczykiem, p.o. 
nadinspektora pracy 
w Okręgowym Inspektoracie 
Pracy w Lublinie, w trakcie 
podróży do gospodarstwa 
z województwa warmińsko-
mazurskiego, gdzie 
uczestniczył w pracach 
centralnej komisji 
konkursu „Bezpieczne 
Gospodarstwo Rolne”.

Jak rolnicy traktują wizytacje ich gospo-
darstw przez inspektorów pracy? Kiedyś 
nie zawsze byli mile widziani…

Było tak, ponieważ nie zawsze rozu-
mieli naszą rolę. Często sądzili, że przy-
chodzimy ich ukarać. Słyszałem nawet 
o przypadku poszczucia psem inspekto-
ra pracy. Generalnie to już nieaktualne po-
dejście. Teraz inspektor pracy czy specja-
lista z KRUS jest zwykle traktowany przez 
rolnika jak fachowiec, który może dora-
dzić i sprawdzić, czy wszystko w porządku. 
Rolnicy to doceniają, zwłaszcza ci, których 
spotykamy podczas pracy komisji konkur-
sowej. Można ich nazwać ambasadorami 
nowoczesności. Są przykładem nowego 
podejścia do kwestii bezpieczeństwa na 
wsi. Nie stronią od wdrażania  innowacyj-
nych rozwiązań zarówno organizacyjnych, 
jak i technologicznych czy technicznych, 
mających przecież istotny wpływ na bez-
pieczeństwo osób pracujących i przeby-
wających w gospodarstwie rolnym. Śmiało 
korzystają z dostępnych obecnie fundu-
szy. Dobrze świadczy o nich już sam fakt, 
że kwalifikują się do ich otrzymania. To są 
ludzie w znakomitej większości dobrze wy-
kształceni, stale poszukujący nowych roz-
wiązań. Odważnie inwestują, pamiętając, 
że ma to przełożenie nie tylko ekonomicz-
ne. Wiedzą, że bezpieczeństwo jest kwe-
stią nadrzędną.
Dziękuję.

Beata Pietruszka-Śliwińska

Ambasadorowie nowoczesności 
i bezpieczeństwa

gospodarskich. To dlatego dochodziło do 
takich zdarzeń jak to w województwie 
lubelskim, w którym zginęło kilkuletnie 
dziecko. Weszło do wozu paszowego, któ-
ry w tym czasie został uruchomiony przez 
ojca, nieświadomego całej sytuacji. Słysza-
łem wiele podobnych historii, które kiedyś 
opowiadali inspektorzy pracy.

A co w dotychczasowych edycjach konkur-
su zrobiło na panu największe wrażenie, 
jeśli chodzi o dbałość o bezpieczeństwo?

No właśnie to, że w tych gospodarstwach 
wszystko ma swoje miejsce. Zwykle widzi-
my odgrodzoną część mieszkalną od pro-
dukcyjnej, właściwie zabezpieczone miejsca  
niebezpieczne, takie jak szamba, zbiorniki 
z gnojowicą, oczka wodne czy wejścia na 
silosy zbożowe. Pamiętam serię wypad-
ków, niestety śmiertelnych, do których do-
chodziło w wyniku zasypania osób w silosie. 
W wytypowanych do konkursu gospodar-
stwach nie może być mowy na przykład 
o niezabezpieczonych osłonami przekład-
niach pasowych maszyn rolniczych. Po-
chwycenia przez nieosłonięte wały odbioru 
mocy były kiedyś jedną z częstszych przy-
czyn wypadków podczas prac rolniczych. 
Do dziś pamiętam zdarzenie, w którym rol-
nik stracił nogę. Stał na dyszlu rozrzutnika 
podczas pracy nieosłoniętego wałka odbio-
ru mocy. Miał naprawdę dużo szczęścia, że 
przeżył. W wizytowanych gospodarstwach, 
szczególnie tych związanych z konkursem, 
widoczna jest dbałość o stan techniczny 
maszyn i urządzeń gospodarskich. Rolnicy 
korzystają z odzieży ochronnej, odpowied-
niego obuwia i masek. Kiedyś traktowali 
ich zakup jako zbędny wydatek. Częstym 
argumentem była konieczność ogranicze-
nia kosztów. Jak słyszymy od rolników sta-
jących w konkursowe szranki, bardzo po-
zornego ograniczenia.
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cudzoziemców świadczących pracę w Pol-
sce na rzecz podmiotu zagranicznego 
oraz pod jego kierownictwem w ramach 
kontraktu zawartego pomiędzy firmą 
zagraniczną a polskim odbiorcą usłu-
gi. Stanowisko to dotyczy co prawda 
oświadczeń o zamiarze powierzenia wy-
konywania pracy, jednakże zachowuje 
swoją aktualność również w obowiązu-
jącym obecnie stanie prawnym. 

W następstwie kontroli stwierdzono 
nielegalne powierzenie wykonywania 
pracy kilkudziesięciu obywatelom Gru-
zji. Kontrolą objęto ponadto zagadnienia 
związane z zapewnieniem pracownikom 
delegowanym warunków zatrudnienia 
nie mniej korzystnych niż przewidziane 
przepisami polskiego prawa pracy, w za-
kresie dotyczącym między innymi wy-

nagrodzenia z tytułu pracy w godzinach 
nadliczbowych. Ustalono, iż stosunki pra-
cy delegowanych cudzoziemców zostały 
poddane właściwości prawa gruzińskie-
go. Kontrola losowo wybranych pracow-
ników wykazała, iż wykonywali oni pracę 
w godzinach nadliczbowych. Pracodaw-
ca wypłacił im wynagrodzenie bez dodat-
ku z tytułu pracy w godzinach nadliczbo-
wych. W związku z tym inspektor pracy 
skierował wystąpienie zawierające wnio-
sek o naliczenie i wypłacenie pracowni-
kom powyższych dodatków.

Skargi pracowników 
delegowanych
Stosunkowo nowym zjawiskiem, występu-
jącym w działalności kontrolnej inspekto-
rów pracy, jest składanie skarg przez pra-

Przypisy:
1. Uzasadnienie projektu ustawy, druk 408 (http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=408).
2. Praktyczny poradnik dotyczący delegowania, Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2019 str. 12.
3.  Zákoník práce; ustawa nr 262/2006 (https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-262). Znajomość obcego 

prawa podczas kontroli pracowników delegowanych nie jest konieczna (kontrolą objęte są przepisy prawa 
polskiego), jednakże często ułatwia skontrolowanie konkretnych zagadnień.

cowników delegowanych. Z uwagi na fakt, 
iż ich stosunki pracy podlegają prawu ob-
cemu, możliwość interwencji inspektora 
pracy jest w tym przypadku bardzo ogra-
niczona. Obejmuje jedynie kwestie doty-
czące warunków zatrudnienia określonych 
w art. 4 ust. 2 ustawy o delegowaniu pra-
cowników w ramach świadczenia usług. 

W 2019 r. do Okręgowego Inspekto-
ratu Pracy w Warszawie wpłynęła skarga 
obywatela Turcji, delegowanego na te-
ren Polski przez turecką firmę budowlaną. 
Przedmiotem skargi był zarzut dotyczący 
niewypłacenia cudzoziemcowi pełnego 
wynagrodzenia za pracę. W trakcie pro-
wadzonych czynności inspektor ustalił, że 
stosunek pracy skarżącego poddany został 
przepisom prawa tureckiego. Dodatkowo 
z treści okazanej mu umowy o pracę wyni-
kało, iż wszelkie spory ze stosunku pracy 
podlegają kognicji sądów tureckich. Peł-
nomocnik kontrolowanego przedsiębiorcy 
poinformował inspektora również o tym, 
że pracownik wystąpił w Turcji z powódz-
twem o zapłatę wynagrodzenia. Z uwagi 
na wymienione okoliczności inspektor nie 
mógł wyegzekwować pełnej kwoty wyna-
grodzenia za pracę. Ograniczył się więc do 
sprawdzenia wykonania obowiązku wypła-
cenia przez pracodawcę wynagrodzenia 
w wysokości określonej w zezwoleniu na 
pracę. Na skutek podjętych przez inspek-
tora działań pracodawca wypłacił skarżą-
cemu tę kwotę. 

Warto zauważyć, iż cudzoziemcowi de-
legowanemu na teren naszego kraju przy-
sługuje prawo wystąpienia do polskiego 
sądu z powództwem o zapewnienie wa-
runków zatrudnienia określonych w art. 4 
ust. 1 ustawy o delegowaniu pracowników. 
Uprawnienie to wynika z art. 1103(4) § 3 Ko-
deksu postępowania cywilnego. W sytuacji 
skarżącego pracownika mógłby on jednak 
w obowiązującym ówcześnie stanie praw-
nym dochodzić jedynie prawa do minimal-
nego wynagrodzenia (kontrola przeprowa-
dzana była przed dniem wejścia w życie 
przepisów znowelizowanej ustawy).

Rafał Pasik,  
nadinspektor pracy, OIP Warszawa
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Do tegorocznej edycji konkursu „Bezpieczne Go-
spodarstwo Rolne” zgłoszono 906 indywidualnych 
gospodarstw rolnych z terenu całego kraju. Etap cen-
tralny poprzedzony jest etapami regionalnym i woje-
wódzkim. Finalnie o główną nagrodę walczy szesna-
ście gospodarstw, po jednym z każdego województwa. 

Na każdym etapie konkursu komisje oceniają m.in. 
stan techniczny maszyn, urządzeń, instalacji i narzędzi 
znajdujących się w gospodarstwie rolnym, warunki ob-
sługi i bytowania zwierząt gospodarskich, a także spo-
sób przechowywania środków ochrony roślin i innych 
substancji niebezpiecznych. Istotna, podlegająca oce-
nie, jest organizacja obejścia i podwórza gospodarstwa, 
ład i porządek w obrębie zabudowań i stanowisk pracy.

XVIII konkurs  
„Bezpieczne  
Gospodarstwo Rolne”
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Dariusz Smoliński

W 
 procesie oceny ryzyka zawodo-
wego i jego dokumentowania 

istotne jest prawidłowe opisanie procesu 
pracy. Identyfikacja zagrożeń oraz oszaco-
wanie ich wielkości powinno być realizowa-
ne oddzielnie dla każdego zadania. Także 
określanie środków korygujących i zapo-
biegawczych powinno odnosić się do po-
szczególnych zadań. Emanacją tego pro-
cesu są instrukcje bezpieczeństwa pracy 
przy wykonywaniu poszczególnych prac.

Analiza ryzyka
Określenie wykonywanych zadań jest klu-
czowym elementem w obszarze opisu sta-
nowiska pracy. Wymóg wyszczególnienia 
zadań jest bezpośrednio związany z pro-
cesowym ujęciem oceny ryzyka zawodo-
wego. Koncepcja polega na określeniu za-
dań (etapów), które będą później podlegać 
analizie. Wymaga to rozbicia procesu pra-
cy na sekwencję kroków (czynności, zada-
nia). Warto w tym miejscu odwołać się do 
Job Safety Analysis (JSA), która jest metodą 
procesowego badania metod pracy i środo-
wiska pracy, przeznaczoną do identyfikacji 
zagrożeń występujących na stanowiskach 
pracy lub w systemach produkcyjnych.

Zawsze zgodnie 
z instrukcją

Podstawową formą informowania pracowników o ryzyku 
zawodowym i sposobach jego ograniczania są instrukcje 
bhp oraz instruktaże na stanowisku pracy, realizowane 
w ramach szkoleń wstępnych i okresowych.

technologicznych oraz dla wykonywania 
prac związanych z zagrożeniami wypad-
kowymi lub zagrożeniami zdrowia pra-
cowników. Gdy ocena ryzyka zawodowe-
go wskazuje, że wykonywanie tych prac 
jest związane z zagrożeniami wypadko-
wymi lub zagrożeniami zdrowia pracow-
ników, to pracodawca jest obowiązany 
udostępnić pracownikom – do stałego ko-
rzystania – aktualne instrukcje bhp doty-
czące wykonywania tych prac. Co ważne, 
nie ma obowiązku sporządzania instrukcji 
bhp dla wszystkich procesów pracy, a je-
dynie dla tych, dla których ryzyko związa-
ne z możliwością zaistnienia wypadku lub 
choroby jest istotne.

Wyniki oceny ryzyka zawodowego 
powinny znaleźć także odzwierciedlenie 
w wykazach prac:

l  szczególnie niebezpiecznych,
l  których wykonywanie jest dozwolo-

ne przynajmniej przez 2 osoby,
l  wymagających szczególnej sprawno-

ści psychofizycznej,
l  wzbronionych młodocianym,
l  szczególnie uciążliwych dla kobiet.
Instrukcje prac szczególnie niebez-

piecznych są specjalnymi instrukcjami 
bhp, odnoszącymi się do prac związa-
nych z istotnymi zagrożeniami wypadko-
wymi lub zagrożeniami zdrowia pracowni-
ków. Sporządza się je dla prac określonych 
przepisami prawa, a także dla prac, dla 
których ocena ryzyka zawodowego wy-
kazała niedopuszczalność wykonywania 
pracy bez zachowania szczególnych środ-
ków bezpieczeństwa.

Podobna sytuacja występuje w przy-
padku prac, których wykonywanie jest 
dozwolone przynajmniej przez 2 osoby. 
Jeśli ryzyko wykonywania danej pracy 
jest bardzo duże i istnieje możliwość wy-
stąpienia szczególnego zagrożenia dla 
zdrowia lub życia ludzkiego, to co do za-
sady prace te powinny być wykonywane 
przez co najmniej 2 osoby. Wykonywanie 
pracy w składzie 2-osobowym ma obni-
żyć poziom ryzyka poprzez zapewnienie 
wzajemnej asekuracji. Należy przy tym  

zagrożeń, dla których określono wartości 
dopuszczalne (czynniki mierzalne środo-
wiska pracy), zostały przeprowadzone po-
miary i badania środowiska pracy, a wyniki 
tych badań zostały odnotowane w kartach 
badań i pomiarów czynników środowiska 
pracy. Jeśli ocena dla istniejącego stanowi-
ska (na etapie eksploatacji stanowiska) jest 
zrealizowana z pominięciem badań i po-
miarów czynników szkodliwych, to nale-
ży przyjąć, że wyniki szacowania ryzyka 
związanego z tymi czynnikami mogą być 
obarczone błędem. Należy także spraw-
dzić, czy szacowanie ryzyka uwzględnia 
grupy pracownicze zatrudnione na danym 
stanowisku pracy, w szczególności kobie-
ty i młodocianych.

Ważne jest przy tym, aby pamiętać, że 
szacowanie ryzyka oraz określenie jego do-
puszczalności odnosi się oddzielnie do każ-
dego zidentyfikowanego ryzyka (czynnika 
środowiska pracy). Gdy ryzyko jest na po-
ziomie niedopuszczalnym, niezbędne jest 
jego zmniejszenie poprzez wprowadzenie 
działań zapobiegawczych i korygujących. 
Jeśli tymi działaniami są środki korygują-
ce w postaci środków ochrony zbiorowej 
lub indywidualnej należy dokonać ponow-
nego oszacowania, czy ryzyko resztkowe 
nie przekroczy dopuszczalnego poziomu.

Instrukcje bhp
Wyniki oceny ryzyka zawodowego powin-
ny być uwzględniane w instrukcjach bhp 
dla stosowanych w zakładzie procesów 

Prawo

Dokumentowanie oceny ryzyka zawodowego (cz. 2)

Wyszczególnienie zadań jest istot-
ne z uwagi na fakt, że dla każdego za-
dania musi nastąpić identyfikacja za-
grożeń. Jest to element wyjściowy do 
szacowania ryzyka i ustalania działań za-
pobiegawczych i korygujących związanych 
z tymi zagrożeniami.

Na tym etapie inspektor pracy powi-
nien skoncentrować się na sprawdzeniu, 
czy sposób wykonywania pracy na sta-
nowisku pracy jest zgodny z opisem za-
wartym w ocenie ryzyka zawodowego. 
Jeśli opis zawarty w ocenie ryzyka zawo-
dowego nie odzwierciedla rzeczywistego 
sposobu wykonywania pracy na stanowi-
sku pracy, to należy przypuszczać, że albo 
pracownik wykonuje pracę niezgodnie z in-
strukcją, albo nastąpiły nieuwzględnione 
w ocenie zmiany na stanowisku pracy. Każ-
da z  opisanych sytuacji jest nieprawidłowa 
i może przyczynić się do aktywizacji niezi-
dentyfikowanego zagrożenia.

Szacowanie ryzyka
Ocena ryzyka zawodowego sporządzo-
na dla poszczególnych stanowisk pracy 
musi uwzględniać wyniki badań i pomia-
rów czynników szkodliwych. Dlatego bar-
dzo ważne jest, aby dla zidentyfikowanych 
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W 
kwestiach dotyczących wal-
ki z pandemią COVID-19 Pań-

stwowa Inspekcja Pracy opiera się jedy-
nie na oficjalnych stanowiskach instytucji 
i organów uprawnionych do wypowiada-
nia się w tych kwestiach, a w szczególno-
ści Ministra Zdrowia, Głównego Inspek-
tora Sanitarnego oraz Rady Medycznej 
do spraw COVID-19 przy Prezesie Rady 
Ministrów. W związku z powyższym Pań-
stwowa Inspekcja Pracy uważa za celo-
we i zasadne jak najszersze poddawanie 
się pracowników szczepieniom przeciw-
ko COVID-19. Jest ono, w myśl aktualnie 
obowiązujących przepisów, dobrowol-
ne. Odnotować jednak przy tym należy, 
iż wśród praktyków prawa pracy prezen-
towane jest również stanowisko, że ocena 
tej sytuacji nie jest wcale tak jednoznacz-

Celowe i powszechne 
szczepienia pracowników
Państwowa Inspekcja Pracy  
niezmiennie uważa  
za celowe i zasadne  
jak najszersze poddawanie 
się pracowników 
szczepieniom przeciwko 
COVID-19, zaznaczając  
jednocześnie, iż w myśl 
aktualnie obowiązujących 
przepisów prawa poddanie 
się tym szczepieniom  
ma charakter dobrowolny. 

możliwe – ograniczające stopień tego na-
rażenia, przy odpowiednim wykorzystaniu 
osiągnięć nauki i techniki. Ponadto praco-
dawca jest zobligowany do prowadzenia 
rejestru prac narażających pracowników 
na działanie szkodliwych czynników bio-
logicznych zakwalifikowanych do grupy 
3 lub 4 zagrożenia oraz rejestru pracow-
ników narażonych na działanie szkodli-
wych czynników biologicznych zakwali-
fikowanych do grupy 3 lub 4 zagrożenia. 
Z tych względów Państwowa Inspekcja 
Pracy podkreśla, że szczepienia przeciw-
ko COVID-19 mają istotne znaczenie w za-
pobieganiu zakażeniom koronawirusem 
SARS-CoV-2. Stanowisko to zostało przed-
stawione do stosowania wszystkim okrę-
gowym inspektorom pracy w piśmie z dnia 
18 maja br. 

na, bowiem pracodawca jest zobowiąza-
ny do stosowania wszelkich dostępnych 
środków, które eliminują lub ograniczają 
zagrożenie życia lub zdrowia w zakładzie 
pracy, a dostępne szczepienia w sposób 
bezpośredni i znaczący zmniejszają ryzy-
ko rozprzestrzeniania się koronawirusa. 
Państwowa Inspekcja Pracy podkreśla, 
że zgodnie z Kodeksem pracy obowiąz-
kiem pracodawcy jest ocena i dokumen-
tacja ryzyka zawodowego związanego 
z wykonywaną pracą oraz zapewnienie 
niezbędnych środków profilaktycznych 
zmniejszających to ryzyko. W przypadku 
zatrudniania pracowników w warunkach 
narażenia na działanie szkodliwych czyn-
ników biologicznych pracodawca ma obo-
wiązek stosować wszelkie dostępne środki 
eliminujące narażenie, a jeżeli jest to nie-

Stanowisko PIP
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pamiętać, że prace, których wykonywanie 
jest dozwolone przynajmniej przez 2 oso-
by, z definicji są także pracami szczegól-
nie niebezpiecznymi.

Informowanie o ryzyku 
zawodowym
Zgodnie z art. 226 Kodeksu pracy pracodaw-
ca informuje pracowników o ryzyku zawodo-
wym, które wiąże się z wykonywaną pracą, 
oraz o zasadach ochrony przed zagrożenia-
mi. Pracodawca ma obowiązek określenia 
sposobu informowania pracowników o ry-
zyku zawodowym, które wiąże się z wyko-
nywaną pracą, w regulaminie pracy (art. 104 
k.p.). Określenie to powinno jednoznacznie 
wskazywać, kiedy i w jaki sposób powinno 
nastąpić informowanie (np. poprzez wska-
zanie, że informacja ta będzie przekazywa-
na w ramach szkoleń z zakresu bhp), a także 
powinno określać dokumenty z tym zwią-
zane (np. instrukcje bhp, karty badań i po-
miarów czynników szkodliwych, skierowa-
nie na profilaktyczne badanie lekarskie).

Nie ma formalnego obowiązku zapo-
znawania pracowników z dokumentem 
sporządzonym zgodnie z § 39a ust. 3 ogól-
nych przepisów bhp. Informowanie pra-
cowników o ryzyku zawodowym i spo-
sobach ochrony przed zagrożeniami nie 

ków o ryzyku zawodowym oraz o metodach 
ochrony przed zagrożeniami. Wskazanie 
zasad i sposobów bezpiecznego wykony-
wania pracy jest elementem informowania 
o metodach ochrony przed zagrożeniami.

Młodociani na szczególnych 
zasadach
W przypadku pracowników młodocianych 
istnieje dodatkowy obowiązek przekazania 
przedstawicielowi ustawowemu młodo-
cianego informacji o ryzyku zawodowym, 
które wiąże się z pracą wykonywaną przez 
młodocianego, oraz o zasadach ochrony 
przed zagrożeniami. Informacja ta powin-
na być oparta na wykazach prac wykony-
wanych przez młodocianego (wykaz prac 
lekkich lub program praktycznej nauki za-
wodu), ze wskazaniem czynników środo-
wiska pracy, jakie występują podczas tych 
prac i ich poziomu, a także tego, jakie środ-
ki bezpieczeństwa podjęto w celu ochrony 
przed tymi zagrożeniami. W jej ramach po-
winna zostać również przekazana informa-
cja, czy młodociany będzie zatrudniany przy 
pracach wzbronionych młodocianym z uwa-
gi na fakt, że jest to niezbędne do odbycia 
przygotowania zawodowego młodocianych.

Dokumentowanie 
faktu poinformowania 
pracownika o ryzyku 
zawodowym
Nie ma obowiązku potwierdzania na pi-
śmie faktu poinformowania pracownika 
i opiekuna młodocianego o ryzyku zawo-
dowym. Jeśli jednak już taki dokument jest 
sporządzany, nie może on mieć charakte-
ru blankietowego, lecz musi jednoznacz-
nie wskazywać, o czym pracownik został 
poinformowany, z przywołaniem odpo-
wiednich dokumentów, z którymi zapo-
znano pracownika.

Dokumenty dotyczące zapoznania pra-
cowników z ryzykiem zawodowym nale-
ży przechowywać w aktach osobowych 
pracownika.  

Dariusz Smoliński,  
nadinspektor pracy, OIP Gdańsk

polega bowiem na przedstawieniu oceny 
ryzyka zawodowego (która może być do-
kumentem niezrozumiałym dla pracowni-
ka), lecz na odpowiednim przekazaniu in-
formacji w trakcie szkoleń z bhp, a także 
w formie instrukcji bhp.

Miejscem i czasem przekazywania infor-
macji o ryzyku zawodowym jest instruktaż 
stanowiskowy. Zgodnie z § 9 rozporządze-
nia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lip-
ca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie 
bezpieczeństwa i higieny pracy, instruktaż 
stanowiskowy powinien zapewnić uczest-
nikom szkolenia zapoznanie się z czynni-
kami środowiska pracy występującymi na 
ich stanowiskach pracy i z ryzykiem zawo-
dowym związanym z wykonywaną pracą, 
sposobami ochrony przed zagrożeniami, ja-
kie mogą powodować te czynniki, oraz me-
todami bezpiecznego wykonywania pracy 
na tych stanowiskach. Także szkolenie okre-
sowe, które co do zasady powinno mieć 
charakter instruktażu na stanowisku pracy  
(§ 15 tego rozporządzenia), powinno zawie-
rać elementy informowania o ryzyku zawo-
dowym (V pkt 1b załącznika nr 1 do wska-
zanego rozporządzenia) oraz o metodach 
ochrony przed zagrożeniami.

Instrukcje z zakresu bhp są także waż-
nym elementem informowania pracowni-
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we szczepienia znacząco je ograniczają). 
Również sam przebieg choroby nie nale-
ży do zjawisk przewidywalnych i w pełni 
podlegających monitorowaniu. Nic więc 
dziwnego, że możliwość zarażenia się wi-
rusem SARS-CoV-2, nie mówiąc już o sa-
mej chorobie, znacząco oddziałuje na na-
sze samopoczucie psychiczne i dobrostan, 
co w konsekwencji negatywnie wpływa 
na poczucie bezpieczeństwa i stabilności. 

Biorąc to wszystko pod uwagę, nie moż-
na wykluczyć, że następstwem stresu zwią-
zanego z pandemią będą choroby soma-
tyczne. Jak zauważa I. Heszen3, efektywne 
radzenie sobie ze stresem spowodowanym 
chorobą somatyczną zależy od rodzaju 
choroby i jej przebiegu, które co do zasa-
dy pozostają poza kontrolą chorego. J. He-
itzmann4 wskazuje, że osoby, których (lub 
osób im bliskich) dotyczyły zmiany cho-
robowe spowodowane koronawirusem, 
mogły doświadczyć dystresu (nasilony, 
przedłużający się stres), gdzie czynnikiem 
wyzwalającym był wyjątkowy czynnik bio-
logiczny o charakterze globalnym, wobec 
którego zawiodły znane dotychczas me-
chanizmy obronne. Czynnik ten niesie ze 
sobą zmiany nie tylko w skali regionalnej 
czy krajowej, ale i światowej. Destrukcyj-
ność zjawiska polegała (i polega) na jego 
długotrwałości i utajeniu – diagnozowa-
nie choroby nie było jednoznaczne, obja-
wy były zróżnicowane, a niekiedy wręcz 
nie występowały. Szczególny charakter 
dystresu związanego z COVID-19 wynika 
z faktu, że wiele rzeczy stałych i przewidy-
walnych w racjonalnym kształtowaniu się 
egzystencji stało się niepewne, a to, co kie-
dyś miało znaczenie, obecnie stało się nie-
przydatne5. Oddziaływanie tego stresora 
mogło być bardzo silne i wywołać znaczą-
ce skutki w sferze zdrowotnej pracownika. 

Work-life balance
Jedną z naturalnych form ograniczania ryzyka 
zakażenia się koronawirusem było wprowa-
dzenie do polskiego prawa pracy konstruk-
cji pracy zdalnej, która nawiązuje częściowo 
do znanej, ale mało praktykowanej telepra-

Łukasz Paroń

P 
andemia spowodowała diametral-
ne zmiany w życiu społecznym, go-

spodarczym i zawodowym. Rynek pracy 
w latach 2020-2021 jest zupełnie inny od 
tego, jaki znamy od ostatnich kilkunastu, 
a nawet kilku lat. Upowszechnienie pracy 
zdalnej, poszukiwania form uelastycznie-
nia zatrudnienia, a nade wszystko kłopoty 
z utrzymaniem miejsc pracy i źródeł zarob-
kowania dla wielu pracowników stały się 
problemem krytycznym. W konsekwen-
cji również zagrożenia psychospołeczne 
uległy pewnym modyfikacjom, a w wie-
lu przypadkach znaczącej intensyfikacji2. 
Obawa o utrzymanie źródeł dochodów 
i ich poziomu jako źródła utrzymania ro-
dziny, ryzyko utraty życia lub zdrowia na 
skutek zakażenia koronawirusem, ale także 
zmiany organizacji pracy wywołują wśród 
pracowników niepożądane reakcje psy-

Epidemia strachu
W trakcie pandemii 
koronawirusa SARS-CoV-2  
ujawniło się wiele 
czynników  stresujących 
dla zatrudnionych, które 
nadal pozostają aktualne, 
mimo okresów wygasania 
czy nawet ustąpienia 
pandemii1. Główne stresory 
to obawa o utratę zdrowia 
i życia przez pracownika, 
zmiany w organizacji pracy 
związane z pracą zdalną 
i realizacją reguły work 
and life balance oraz brak 
poczucia bezpieczeństwa 
zatrudnienia. 

gólnie wśród osób pracujących (ze wzglę-
du na częstsze kontakty społeczne, odpo-
wiedzialność za losy rodziny itp.). Stawały 
się też naturalnym czynnikiem stresują-
cym, którego natężenie wzrastało w zależ-
ności od różnych okoliczności, ale przede 
wszystkim od stopnia intensyfikacji kontak-
tów z innymi osobami w zakładzie pracy 
– i to zarówno z innymi pracownikami, jak 
i z osobami trzecimi, np. klientami czy kon-
trahentami. Obawa o zdrowie jako czynnik 
stresujący potęgowana była również stra-
chem o możliwość dalszego zarobkowania 
w przypadku pogorszenia stanu zdrowia, 
co mogłoby wykluczać świadczenie pra-
cy na dotychczasowym stanowisku pracy. 

Stresor ów nabierał szczególnego zna-
czenia również dlatego, że nie jest w pełni 
kontrolowalny przez pracownika, ponieważ 
zagrożenie zarażeniem się koronawiru-
sem jest powszechne (aczkolwiek maso-

chospołeczne, których eliminacja stano-
wi istotny problem. Zagrożenia te są do-
strzegane zarówno przez pracowników, 
jak i pracodawców, co jest odnotowywa-
ne przez inspektorów pracy. 

Zdrowie pracownika
Fundamentalną troską wielu pracowni-
ków jest obawa o zdrowie i życie. Koro-
nawirus w wielu przypadkach doprowa-
dził lub przyczynił się do zgonów osób 
chorych, a wśród tych, które wyzdrowiały, 
spowodował mniejsze lub większe zmiany 
zdrowotne, z których część ma charakter 
nieodwracalny. Wiedza medyczna w tym 
obszarze stopniowo się rozwija i prowa-
dzone są dalsze badania, które wraz z upły-
wem czasu ukazują coraz szersze spektrum 
następstw zdrowotnych. Informacje na ten 
temat budziły (i nadal budzą) zrozumiałe 
obawy wśród ogółu społeczeństwa, szcze-

Prawo

Zagrożenie 
stresem w miejscu 
pracy w związku 
z pandemią 
COVID-19

cy, uregulowanej przez Kodeks pracy. Nawet 
jeśli epidemia ustąpi i stopniowo nastąpi po-
wrót do dotychczasowych zasad funkcjono-
wania, to wydaje się, że dzięki trwającym pra-
com legislacyjnym świadczenie pracy zdalnej 
upowszechni się w zdecydowanie większym 
stopniu6, a to niesie ze sobą zarówno pozy-
tywne, jak i negatywne skutki. 

Odnotowywanych jest wiele korzyści 
związanych z wprowadzeniem tego roz-
wiązania – i należy je dostrzegać – jednak 
pracodawcom znane są już obawy pra-
cowników o zachowanie właściwej rów-
nowagi pomiędzy życiem zawodowym 
a życiem prywatnym, zwłaszcza że praca 
zdalna coraz bardziej zaciera granice po-
między tymi obszarami. Świadczenie pracy 
w domu, w miejscu zamieszkania, zamiast 
w zakładzie pracy, biurze czy na stanowi-
sku pracy, powoduje naturalne przenika-
nie się realizacji obowiązków domowych 
z pracowniczymi. Zwłaszcza wówczas, gdy 
w trakcie dnia pracy w miejscu jej wykony-
wania pojawiają się również domownicy. 

Problem wyznaczenia granic czasowych 
pomiędzy pracą zawodową a innymi zaję-
ciami, takimi jak obowiązki domowe, wypo-
czynek, załatwianie spraw prywatnych, do-
strzegany jest również w literaturze i bywa 
określany mianem „umiejętności bycia te-
lepracownikiem”7. Także przy opisywaniu 
innych zjawisk, wynikających z pracy zdal-
nej, można wykorzystać wiele uwag for-
mułowanych w kontekście telepracy. B. Mi-
kuła8 wskazuje na poważne zagrożenia, 
które określa mianem dehumanizacji pra-
cy. Wśród negatywnych aspektów pracy 
wykonywanej w domu, poza tradycyjnym 
miejscem jej świadczenia, autor wymie-
nia uniemożliwienie bezpośredniej, pełnej 
partycypacji w zarządzaniu, zakłócenie at-
mosfery domowej na skutek sprzecznych 
potrzeb domowników i potrzeb telepra-
cownika wykonującego pracę, brak klasycz-
nej wymiany informacji pomiędzy kierow-
nictwem firmy i podległymi pracownikami. 
Bardzo interesujące jest wskazanie w tym 
kontekście na zaburzenie klasycznego pro-
cesu ciągłego uczenia się, który realizuje się 
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poprzez dzielenie się wiedzą przez pracow-
ników w trakcie wykonywania pracy, a tak-
że na ograniczenie wzajemnego wspomaga-
nia się przez pracowników. Artykuł zawiera 
również tezę, że istnieje ryzyko wykonywania 
pracy w trakcie czasu wolnego, nawet w dni 
ustawowo wolne od pracy, w przypadku gdy 
pracownik będzie musiał nadrabiać zaległo-
ści, które są skutkiem zbyt dużej ilości obo-
wiązków czy zbyt krótkich terminów pracy. 

Interesującą analizę telepracy przepro-
wadziła D. Głogosz9, wskazując jej bardzo 
ważny aspekt: telepraca nie jest dla każ-
dego. Słusznie autorka wskazuje na cechy 
osobowościowe oraz możliwości uzyska-
nia wsparcia w łączeniu obowiązków służ-
bowych z domowymi jako warunki uzna-
nia telepracy za pracę przyjazną rodzinie, 
ale też niepowodującą napięcia stresowe-
go w miejscu pracy, którym staje się dom. 

Ciekawe uwagi na temat możliwych 
skutków w sferze psychospołecznej, jakie 
niesie ze sobą praca zdalna, przedstawia 
K. Sęczkowska10. Autorka wskazuje zarów-
no pozytywne, jak i negatywne skutki tego 
zjawiska. Do tych drugich niewątpliwie trze-
ba zaliczyć obniżenie poziomu koncentracji 
pracownika zdalnego wykonującego pracę 
w domu, co może wynikać z występowania 
wielu czynników rozpraszających uwagę 

wowego obowiązku ochrony życia i zdrowia 
pracownika, dostrzega M. Nowak12, zazna-
czając, że obszar oddziaływania jest bardzo 
zróżnicowany, tak jak przyczyny wypalenia 
zawodowego. Wiele uwag autorki dotyczy 
zagadnień związanych z organizacją czasu 
pracy i prawem pracownika do odpoczyn-
ku, a te dwa obszary w kontekście płynności 
organizacji pracy zdalnej (przenikania się ży-
cia zawodowego i życia prywatnego) mogą 
stanowić zasadniczy problem w eliminacji 
zagrożenia wypaleniem zawodowym w tej 
formie świadczenia pracy. 

Problem wypalenia zawodowego w spo-
sób szczególny dotyczy pracy zdalnej (tele-
pracy) w aspekcie rozwoju nowoczesnych 
technologii, które nie tylko umożliwiają 
sprawniejsze i łatwiejsze wykonywanie pra-
cy, ale jak trafnie zauważa A. Andysz13, wy-
muszają nienaturalnie intensywne tempo 
pracy i całego życia. „Nadmierne przyspie-
szenie” w wypełnianiu obowiązków pra-
cowniczych i domowych przyczynia się do 
szybszego wyczerpania fizycznego i psy-
chicznego pracownika. 

Jestem przekonany, że zagrożenie wy-
paleniem zawodowym może w niektórych 
zakładach pracy ulec wzmożeniu ze wzglę-
du na spodziewany wzrost tempa pracy ce-
lem niwelowania negatywnych skutków 
ekonomicznych pandemii dla biznesu. Taki 
proces będzie negatywnie oddziaływać na 
poczucie dobrostanu i kondycję pracowni-
ków14. Wydaje się, że receptą na wszystkie 
bolączki związane z pracą zdalną powin-
no być akcentowanie konieczności dopa-
sowywania środowiska pracy do potrzeb 
człowieka, a nie człowieka do środowiska 
pracy. Ta ostatnia postawa jednak domi-
nuje i to przyczynia się do rozwoju zagro-
żeń psychospołecznych15. 

Stabilność zatrudnienia
Kolejnym istotnym czynnikiem diagnozo-
wanym w zakładzie pracy jako stresor, a po-
wszechnie występującym w czasie pande-
mii, jest poczucie braku bezpieczeństwa 
zatrudnienia – lub inaczej ujmując – brak 
stabilności zatrudnienia. Zagrożenie po-
gorszeniem warunków pracy czy wręcz 

utratą pracy może szczególnie wpływać 
na zdrowie fizyczne i psychiczne pracow-
nika. Co bardzo ważne, konsekwencje po-
czucia braku bezpieczeństwa oddziałują 
silnie negatywnie zarówno na pracowni-
ka, jak i na organizację. 

W literaturze przedmiotu dokonuje się 
podziału na „ilościowy brak poczucia bez-
pieczeństwa” i „jakościowy brak poczucia 
bezpieczeństwa”16. Pierwsze pojęcie utożsa-
miane jest z prawdopodobieństwem zwol-
nienia z pracy w ciągu roku, koniecznością 
przejścia na emeryturę; drugi sposób poj-
mowania braku bezpieczeństwa dotyczy 
pogarszających się warunków pracy ta-
kich jak: obniżenie wynagrodzenia, zwięk-
szanie obowiązków, ograniczenie możliwo-
ści rozwoju i ścieżki awansowej. Znaczenie 
stresora związanego z jakościowym poczu-
ciem braku bezpieczeństwa wynika również 
z tego, że pandemia spowodowała zmiany 
w obszarze całego życia społecznego i eko-
nomicznego i nie ominęła żadnej dziedziny 
biznesu i administracji. Sieć wzajemnych po-
wiązań skutkuje tym, że pogorszenie sytu-
acji ekonomicznej jest powszechne, wobec 
czego konsekwencje negatywne odczuli 
również wszyscy uczestnicy życia społecz-
no-gospodarczego. Taka sytuacja negatyw-
nie wpływa na szanse poprawy bytu mate-
rialnego i sytuacji finansowej pracowników 
i ich rodzin. 

Analizując zagadnienie utraty stanowi-
ska pracy jako najbardziej krytycznego sta-
dium stresora, należy zauważyć, że identyfi-
kowane są rozmaite skutki związane z lękiem 
przed utratą pracy17. Z perspektywy praco-
dawców są to m.in. zwiększona fluktuacja, 
a także mniejsza efektywność i produktyw-
ność pracowników. Pracodawcy dostrzegają 
również negatywny wpływ braku stabilno-
ści zatrudnienia na angażowanie się w pra-
cę i spadek poziomu satysfakcji z pracy. Na-
tomiast z perspektywy pracowników należy 
odnotować przede wszystkim skutki zdro-
wotne, w postaci m.in. nadciśnienia tętnicze-
go, podwyższonego tętna, arytmii serca, oty-
łości, podwyższonego poziomu tzw. złego 
cholesterolu przy jednoczesnym niskim po-
ziomie tzw. dobrego cholesterolu, częstsze-

czy z chęci (potrzeby) wykonania obowiąz-
ków domowych. W konsekwencji pracownik 
może być mniej kreatywny lub wykonywać 
niektóre czynności w ostatnim możliwym 
terminie, co nie będzie pozytywnie wpły-
wało na jakość wykonanej pracy. 

Wypalenie zawodowe
Sygnalizowane potencjalne problemy, zwią-
zane z organizacją pracy zdalnej, mogą rów-
nież przyczynić się do zintensyfikowania 
występowania innego czynnika psycho-
społecznego o negatywnym charakterze, 
jakim jest wypalenie zawodowe. Jak słusz-
nie zauważa M. Bem11, zasadniczą przyczynę 
wypalenia zawodowego należy upatrywać 
w zmianach na rynku pracy. Autorka pod-
kreśla, że stały wzrost wymagań w zakresie 
kompetencji pracowników, ich dyspozycyj-
ności, jakości i tempa wykonywanych zadań, 
sprzyja wypaleniu zawodowemu. Dodatko-
wym katalizatorem tego zjawiska jest silna 
presja czasu i wyników, stanowiąca cechę 
charakterystyczną wielu organizacji. 

Praca zdalna niewątpliwie jest nową i roz-
wijającą się tendencją, niosącą ze sobą wiele 
korzyści, ale i wiele zagrożeń. Należy je iden-
tyfikować i w miarę możliwości ograniczać. 
Potrzebę takich działań, w celu ograniczania 
wypalenia zawodowego w kontekście usta-

go korzystania z pomocy medycznej, kłopo-
tów ze snem czy chronicznego zmęczenia.  

Odnotować należy również i to, że po-
szukiwanie oszczędności przez pracodaw-
ców i organizacje może zintensyfikować zja-
wisko digitalizacji zatrudnienia, realizowanej 
z wykorzystaniem platform pracy, które jak 
słusznie zauważa A. M. Świątkowski18, roz-
winą w jeszcze większym stopniu świad-
czenie pracy bez odpowiedniego poziomu 
gwarancji socjalnych i bytowych. W konse-
kwencji może to spowodować pauperyza-
cję osób zatrudnionych w takich formułach. 
Pandemia może również sprzyjać dalszemu 
postępowaniu zjawiska dualizacji polskie-
go rynku pracy, polegającego na polaryza-
cji miejsc pracy; na jednym biegunie znaj-
dować się będą bezpieczne i stabilne formy 
świadczenia pracy (umowy bezterminowe), 
na drugim natomiast formy niestabilne, nie-
kiedy utożsamiane z elastycznymi (umowy 
terminowe czy praca tymczasowa)19. Stan 
taki może być przyczynkiem do coraz szer-
szego występowania stresora braku poczu-
cia bezpieczeństwa zatrudnienia czy wręcz 
braku stabilizacji socjalnej. 

Podsumowanie 
Przedstawione w artykule sugestie dotyczą 
czynników stresujących, które niewątpliwie 
nasiliły się w związku z wystąpieniem pan-
demii i są odnotowywane zarówno przez 
pracodawców, jak i pracowników, ale tak-
że inspektorów pracy. Omówione streso-
ry (niejedyne w kontekście przedstawionej 
sytuacji epidemicznej o charakterze global-
nym) wymagają aktywnego przeciwdziała-
nia ze strony pracodawców i partnerów spo-
łecznych, przy aktywnym wsparciu organów 
państwowych i samorządowych. Wypraco-
wanie bezpiecznego środowiska pracy, bez 
zagrożeń psychospołecznych lub przynaj-
mniej przy ich minimalnym poziomie, po-
zostawać powinno w kręgu szczególnego 
zainteresowania zarówno przedstawicieli 
nauki, jak i świata praktyki. Wyzwania zwią-
zane z tymi problemami obejmują sferę le-
gislacyjną (wprowadzenie odpowiednich 
rozwiązań prawnych dla pracy zdalnej, sta-
bilizacji zatrudnienia etc.) oraz gospodarkę, 

Obawa o zachowanie 
dochodów i ich poziomu 
jako źródła utrzymania 
rodziny, ryzyko utraty 
życia lub zdrowia 
na skutek zakażenia 
koronawirusem, ale 
także zmiany organizacji 
pracy wywołują 
wśród pracowników 
niepożądane reakcje 
psychospołeczne, których 
eliminacja stanowi 
istotny problem.

Prawo
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Wydawało się, że to żadne poważne zlecenie.  
Ot, postawienie dwóch niewielkich domków letniskowych na 
działce niedaleko Słupska. Wydawało się, że budowa pójdzie 

rutynowo, „na szybko”, bez konieczności zorganizowania 
profesjonalnego placu budowy. Skończyło się 
połamanymi żebrami i odmą płucną.

I 
 nspektor OIP w Gdańsku został wezwany na miejsce wypadku, 
jaki wydarzył się przy budowie dwóch domków letniskowych, 

gdzie jeden z robotników spadł z rusztowania i w poważnym sta-
nie trafił do szpitala. Ustalenie przyczyn zdarzenia nie było trud-
ne, a właściwie wystarczyło ocenić stan czterech rusztowań wy-
korzystywanych przy stawianiu elewacji. Inspektor pracy wydał 
więc decyzję natychmiastowego wstrzymania eksploatacji meta-
lowych rusztowań systemowych typu klinowego do czasu:

l  wyposażenia ich w pomosty robocze;
l  zamontowania pełnych balustrad ochronnych składających 

się z poręczy górnej, pośredniej oraz deski krawężnikowej;
l  zapewnienia balustrad ochronnych na końcach pomo-

stów roboczych;
l  ustabilizowania całej konstrukcji dostosowanej do przeniesie-

nia obciążeń oraz posadowienia rusztowania zgodnie z do-
kumentacją techniczną;

l  zapewnienia bezpiecznej komunikacji pionowej z poziomu 
0 na poziom 2 rusztowania;

l  odbioru technicznego rusztowania przez kierownika budo-
wy lub uprawnioną osobę.

Jednocześnie inspektor pracy stwierdził inne nieprawidłowości 
w przestrzeganiu przepisów bhp, w tym między innymi:

l  brak oceny ryzyka zawodowego dla prac wykonywanych 
na stanowiskach pracy w zakładzie, w tym na stanowisku 
na którym zatrudniony był poszkodowany;

l  brak wykazu prac szczególnie niebezpiecznych wykonywa-
nych w zakładzie;

l  dopuszczanie do pracy bez wymaganego szkolenia okreso-
wego w dziedzinie bhp pracownika zatrudnionego na sta-
nowisku robotniczym;

l  brak aktualnych instrukcji dla pracowników z zakresu bezpie-
czeństwa i higieny pracy dotyczących wykonywanych prac;

l  błędy w sporządzonym przez zespół powypadkowy proto-
kole wypadkowym, jak choćby brak wszystkich przyczyn 
wypadku uwzględniających naruszenie przepisów bhp 
przez pracodawcę.

Nie koniec na tym, okazało się bowiem, że poszkodowany męż-
czyzna został zatrudniony na podstawie umowy zlecenia, chociaż 
wszystko wskazywało na istnienie stosunku pracy.

Jeszcze podczas kontroli pracodawca zastąpił umowę cywilno-
prawną umową o pracę. Nie uchroniło go to jednak przed man-
datem karnym maksymalnej wysokości.

Opracował Jerzy Wlazło

Jeden wypadek 
– mnóstwo 

nieprawidłowości

Przykłady niebezpiecznego 
i niewłaściwego posadowienia 
rusztowania w terenie płaskim (stojaki  
na podkładch popękanych i połamanych, 
na podkładach klinowych lub z cegieł)
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gdzie jak się wydaje, konieczne jest przewar-
tościowanie dotychczasowych pojęć w spo-
sób uwzględniający potrzeby pracownika. 
Tymczasem żyjemy, jak zauważa J. Łodziń-
ska za P. Sztompką, „w świecie wyprodu-
kowanego ryzyka, które jest ceną postępu 
cywilizacyjnego i technicznego”20. Wydaje 
się, że wprowadzane zmiany o charakterze 
nowatorskim, postępowym i innowacyjnym 
powinny być dostosowane do potrzeb pra-
cownika, powinny ułatwiać jego pracę i ży-
cie, chronić zdrowie. Niestety, jak widać tak-
że na przykładzie rozwiązań stosowanych 
przez pracodawców w okresie pandemii, 
nie zawsze działania innowacyjne są skore-
lowane z potrzebami i możliwościami pra-
cownika i to powoduje dodatkowy stres. 
Dlatego należy postrzegać zmiany w pra-
wie pracy i na rynku pracy nie tylko z per-
spektywy ekonomicznej, ale i społecznej. 
Tak aby zawsze w ich centrum był człowiek. 

Łukasz Paroń, 
starszy inspektor pracy  

– główny specjalista, OIP Wrocław
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Patent    na pierwszą pracę

K 
ształtowanie odpowiedzialności oraz 
nawyku bezpiecznego i zgodnego 

z prawem  wykonywania pracy przyno-
si największe efekty, gdy rozpoczyna się 
je jak najwcześniej. Liczne oferty pracy 
w okresie wakacji kuszą młodzież, dlate-
go warto być świadomym zagrożeń, jakie 
niesie ze sobą podjęcie pierwszej pracy. 
Młodzi ludzie wkraczający na rynek pracy 
często nie znają przysługujących im praw. 

Kampania „Patent na pierwszą pracę” 
została skierowana do młodzieży szkolnej 
i akademickiej, podejmującej pracę sezo-
nową na terenie województwa warmiń-
sko-mazurskiego, a także do przedsiębior-
ców i pracodawców zatrudniających młode 
osoby lub w przyszłości zamierzających po-
wierzać im pracę. Miała ona na celu upo-
wszechnienie wiedzy o przepisach prawa 
pracy przy zatrudnianiu, w szczególności 
o uprawnieniach i obowiązkach związa-
nych z określonymi rodzajami umów, cza-
sem pracy, wynagrodzeniem oraz zagroże-
niami zawodowymi, które mogą wystąpić 

Okręgowy Inspektorat 
Pracy w Olsztynie 
w czasie tegorocznych 
wakacji zorganizował 
kampanię informacyjno- 
-edukacyjną, z racji cech 
charakterystycznych  
dla regionu, w którym 
była organizowana, 
funkcjonującą  
pod żeglarską  
nazwą „Patent  
na pierwszą pracę”. 

podczas wykonywania pracy. W ramach 
kampanii w miejscowościach turystycz-
nych na terenie Warmii i Mazur pojawiły się 
specjalne stoiska, przy których można było 
skorzystać z pomocy ekspertów Państwo-
wej Inspekcji Pracy. Pracownicy olszyńskie-
go okręgu 26 czerwca br. uczestniczyli w fe-
stynie garnizonowym „Powitanie Wakacji” 
w Węgorzewie, gdzie przy mobilnym sto-

isku PIP przekazywali ulotki i broszury z za-
kresu prawa pracy i bhp oraz udzielali po-
rad dotyczących przepisów prawa pracy. 
8 lipca na plaży miejskiej w Olsztynie oraz 
15 lipca na centralnym placu w Mikołajkach 
funkcjonowały podobne stanowiska porad-
nictwa prawnego z broszurami i ulotkami. 

Łącznie w ramach akcji informacyjnej 
pracownicy OIP rozdali zainteresowa-

nym setki ulotek i broszur dotyczących 
głównie stosunku pracy, uprawnień pra-
cowników młodocianych i rodzicielstwa, 
udzielili też przeszło 50 nieodpłatnych 
porad. Przedsięwzięcie relacjonowały 
media, zarówno o zasięgu ogólnopol-
skim (Telewizja Polsat), jak i regionalnym 
(Radio Olsztyn, TVP Olsztyn oraz „Gaze-
ta Olsztyńska”).

Kampania 
na Warmii i Mazurach
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Podlaskie 
– W pizzerii zleceniobiorczy-

ni obsługiwała wałkownicę do 
ciasta. Podczas wykonywania 
pracy ręka kobiety przedosta-
ła się do strefy pracy maszyny. 
W wyniku zdarzenia palce ręki 
zostały pochwycone przez wał-
ki maszyny i zmiażdżone.

– W pomieszczeniu produk-
cyjnym na terenie piekarnio-cu-
kierni zleceniobiorczyni prze-
nosiła skrzynki z ziemniakami. 
Podczas wykonywania zadania 
poślizgnęła się i upadła na po-
sadzkę. W związku z odniesio-
nymi obrażeniami ciała została 
przewieziona do szpitala. 

Warto mieć zasady

N 
 a drodze powiatowej Sejwy – Widugiery – Sankury pod-
czas wycinania w pasie drogowym wierzby doszło do wy-

padku, w którym pracownik drogowy został zraniony ręczną pi-
larką łańcuchową. Mężczyzna doznał otwartej rany uda, w tym 
całkowitego przecięcia mięśnia obszernego bocznego i częścio-
wego uszkodzenia przyczepu dalszego mięśnia prostego uda. 

Okoliczności i przebieg wypadku
W miejscowości Nowiniki 28 września 2020 roku prowadzono 
wycinkę drzew w pasie drogowym drogi powiatowej. Pilarz za 
pomocą pilarki spalinowej Husqvarna model 357XP o długości 
prowadnicy 0,5 m obalił 3 przydrożne drzewa, które po okrzesa-
niu z gałęzi podawano do rębaka, gdzie były mielone na zrębkę, 
wrzucaną do przydrożnego rowu. Czwartym obalanym drzewem 
była wierzba o obwodzie ok. 1,85 m i średnicy ok. 0,6 m, pochy-
lona równolegle do osi jezdni. Średnica ścinanego drzewa była 
większa od długości użytecznej prowadnicy pilarki, ale mniejsza 
od dwóch jej użytecznych długości. Po wykonaniu rzazu podci-
nającego pilarz przystąpił do wykonania rzazu ścinającego. Rzaz 
ścinający został przeprowadzony od przeciwległej strony rzazu 
podcinającego i był prowadzony w jego kierunku w celu zrobie-
nia zawiasy. Jeden z pracowników drogowych zaproponował pi-
larzowi swą pomoc przy wbijaniu w rzaz ścinający klinów powa-
lających. Za pomocą młota wbijał kliny z tworzywa sztucznego 
w rzaz ścinający. Następnie, z uwagi na średnicę drzewa w miej-
scu cięcia, pilarz wykonał cięcie sztyletowe, zaczynając od rza-
zu podcinającego i prowadząc je w kierunku przeciwległym do 
rzazu podcinającego. Gdy pilarka uległa zakleszczeniu w rzazie 
ścinającym (najprawdopodobniej na skutek różnicy wysokości 
pierwszego i drugiego rzazu), operator próbował ją wyciągnąć, 
szarpiąc przy uruchomionym silniku. W efekcie tych działań do-
szło do „odbicia” pilarki w kierunku pomagającego pracownika. 

Z analizy akt osobowych wynika, że pilarz ukończył kurs „Drwal, 
pilarz drzew”, którego program został opracowany w oparciu 

Gdzie drwa rąbią, tam trudno o podstawę prawną

Brakuje rozporządzenia regulującego wyłącznie kwestie bhp przy obsłudze 
pilarek spalinowych, które mają szerokie zastosowanie nie tylko przy pracach 
leśnych. Nie znaczy to jednak, że przy badaniu wypadków przy pracy z udziałem 
pilarek inspektor pracy jest bezradny.

Miejsce, w którym przebywał poszkodowany w chwili zdarzenia.

Z wykazu wypadków przy pracy, zgłoszonych do PIP 
w maju i czerwcu 2021 r. 

Wypadki pod nadzorem

Śląskie 
– W miejscu wycinki drzew w pobli-

żu linii energetycznej 15 kV mężczyzna, 
stojąc na aluminiowej drabinie, wycinał 
gałęzie drzew. W czasie wykonywania 
pracy dotknął pilarką zamontowaną 
na wysięgniku do linii energetycznej 
pod napięciem. W wyniku zdarzenia 
poszkodowany został porażony prą-
dem elektrycznym, co doprowadzi-
ło do jego upadku z wysokości około 
6 metrów i śmierci na miejscu.

– Na terenie zakładu pracownik 
otwierał właz kotła parowego. Pod-
czas wykonywania tej czynności do-
szło do nagłego wyrzutu gorącej wody. 
W wyniku zdarzenia poszkodowany do-
znał poparzeń ciała.

Świętokrzyskie 
– Na terenie zakładu pracownik demon-

tował pojazd. W trakcie tej czynności doszło 
do zapłonu lotnych substancji organicznych 
znajdujących się w kanale przeglądowym. 
W wyniku zdarzenia poszkodowany doznał 
ciężkich obrażeń ciała. 

– W hali produkcyjnej pracownik czyścił 
ze zgorzeliny blachy przy użyciu oczyszczar-
ki mechanicznej. W czasie pracy doszło do 
uwięzienia założonej na dłoń rękawicy po-
między blachą a rolkami maszyny. W wyni-
ku zdarzenia poszkodowany doznał cięż-
kich obrażeń ręki.

Łódzkie 
– W miejscu odbioru odpadów komu-

nalnych podczas manewru cofania pojaz-
du doszło do potrącenia pracownika, który 
upadł na jezdnię i został przejechany. W wy-
niku zdarzenia poszkodowany doznał zmiaż-
dżenia głowy i poniósł śmierć na miejscu.

Warmińsko-mazurskie
– Na terenie hali zakładu produkcyjnego pracownik wiercił otwór 

w elemencie przy użyciu górnowrzecionowej wiertarki kolumnowej. 
W trakcie wykonywania zadania ręka mężczyzny przedostała się do 
strefy pracy elementu obrotowego maszyny. W wyniku zdarzenia rę-

kaw bluzy został wciągnięty przez będącą 
w ruchu część wiertarki kolumnowej. Po-

szkodowany doznał wielokrotnego zła-
mania przedramienia lewej ręki.

Wielkopolskie

– W piekarni, w czasie 
gdy pracownica wykony-
wała pracę, doszło do nie-
kontrolowanego wycieku 
i zapalenia się gazu płynnego 
z butli podłączonej do kuchen-
ki. W wyniku zdarzenia poszkodo-
wana doznała oparzeń trzeciego 
stopnia twarzy i rąk.

Kujawsko-pomorskie 
– W pomieszczeniach odlewni 

pracownik prowadził prace konser-
watorskie maszyny do wyrobu masy 
formierskiej. W tym czasie nastąpiło 
uruchomienie maszyny i po-
chwycenie mężczyzny. 
Poszkodowany poniósł 
śmierć na miejscu. 

Opracowała Aleksandra Chańska, starszy specjalista
Sekcja Wypadków przy Pracy, Departament Nadzoru i Kontroli GIP

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

KUJAWSKO-
POMORSKIE

PODLASKIE

WIELKOPOLSKIE

ŚLĄSKIE

ŚWIĘTOKRZYSKIE

ŁÓDZKIE
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o ramowy program szkolenia pilarzy zawarty w zarządzeniu nr 
41DGLP z dnia 2 lipca 1998 r. Kurs przeprowadzono w wymiarze 
110 godzin, w tym 30 godzin wykładów i 80 godzin ćwiczeń. Po-
szkodowany pracownik ukończył kurs „Piły mechaniczne do ścinki 
drzew wszystkie typy kl. III”, którego celem było uzyskanie kwalifi-
kacji w zawodzie operator maszyn i urządzeń roboczych, budow-
lanych i drogowych w zakresie III klasy uprawnień. Na podstawie 
zaświadczenia ustalono, że kurs ten obejmował 45 godzin zajęć 
edukacyjnych. Pracownik otrzymał świadectwo wydane przez In-
stytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warsza-
wie, potwierdzające uzyskanie pozytywnego wyniku sprawdzianu 
na uprawnienia operatora piły mechanicznej do ścinki drzew wszyst-
kie typy klasa III. Poszkodowany posiadał również orzeczenie lekar-
skie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na 
stanowisku kierowca kat. B, C, E i T , natomiast nie posiadał badań 
lekarskich wymaganych przy pracy związanej z obalaniem drzew, 
co oznacza, że w ogóle nie powinien zostać do niej dopuszczony.

Przyczyny wypadku
Zebrane w toku kontroli materiały oraz dokonane ustalenia wska-
zują, że przyczynami wypadku było:

–  wykonywanie pracy pilarką przez pilarza bez wymaga-
nego oddalenia pomagającego mu pracownika ze stre-
fy niebezpiecznej;

–  nieprawidłowe zachowanie pilarza, polegające na niezgod-
nym z instrukcją producenta pilarki, instrukcją zakładową bhp, 
oceną ryzyka zawodowego i zasadami bhp wyjmowaniu zak-
leszczonej pilarki przez jej wyszarpywanie z rzazu ścinającego;

–  brak instrukcji określającej zasady bhp przy wycinaniu drzew 
w technice dwuosobowej;

– brak nadzoru specjalistycznego nad wykonywanymi pracami 
–  wyznaczona osoba nie posiadała stosownych uprawnień 

i wiedzy specjalistycznej w zakresie wycinki drzew;
–  nieokreślenie przez pracodawcę szczegółowych wymagań 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szcze-
gólnie niebezpiecznych.

Zgodnie z § 7 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia  
24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej, 
za prace szczególnie niebezpieczne – poza pracami, o których 
mowa w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia  
26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa 
i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650) – uznaje się pra-
ce przy usuwaniu drzew trudnych, zwłaszcza drzew zlokalizowa-
nych w sąsiedztwie budynków, budowli, linii teleenergetycznych 
i szlaków komunikacyjnych), w szczególności brak zapewnienia: 

a) bezpośredniego nadzoru nad tymi pracami wyznaczonych 
w tym celu osób – zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy wykonywaniu podstawowych prac z zakresu gospo-
darki leśnej (załącznik do zarządzenia nr 36 Dyrektora Generalne-

go Lasów Państwowych z dnia 20 kwietnia 2012 r.) przy pracach 
leśnych stosuje się nadzór bezpośredni, polegający na stałym kon-
takcie pracodawcy lub osoby przez niego wyznaczonej z pracow-
nikiem. Z uwagi na fakt, że wyznaczona osoba, pełniąca funkcję 
brygadzisty, w dniu wypadku kierowała ruchem drogowym na 
drodze powiatowej Sejwy – Widugiery – Sankury, nie była w sta-
nie jednocześnie sprawować bezpośredniego nadzoru polega-
jącego na stałym kontakcie z pilarzem (trzeba w tym miejscu do-
dać, że funkcja brygadzisty nie została formalnie powierzona); 

b) udzielenia instruktażu pracownikom, obejmującego przede 
wszystkim kolejność wykonywania zadań oraz imienny podział 
pracy. Brak nadzoru, w tym imiennego podziału prac ze strony 
pracodawcy, doprowadził do dwuosobowej ścinki drzewa, dla 
której nie opracowano w zakładzie instrukcji bhp, oraz do do-
puszczenia pracownika zatrudnionego na stanowisku „kierowca 
samochodów ciężarowych” do prac nieprzewidzianych w zakresie 
jego obowiązków oraz w ocenie ryzyka zawodowego sporządzo-
nego dla zajmowanego stanowiska. Tym samym pracownik został 
dopuszczony do wykonywania prac przy ścinaniu drzew z wyko-
rzystaniem pilarek bez wymaganych środków ochrony indywi-
dualnej w postaci odzieży z wkładami przeciwprzecięciowymi.

Gdy instrukcja nie obowiązuje
Podczas ustalania okoliczności i przyczyn wypadku dokona-

no analizy następujących uregulowań:
–  rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia  

26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpie-
czeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 ze 
zm. oraz z 2011 r. nr 173, poz. 1034) – QD040;

–  rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r.  
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywa-
niu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz.U. nr 161, 
poz. 1141) – QD037;

–  rozporządzenia Ministra Komunikacji oraz Administracji, 
Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 10 lu-
tego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu robót drogowych i mostowych (Dz.U. nr 7,  
poz. 30) – QG008;

–  instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywa-
niu podstawowych prac z zakresu gospodarki leśnej (wpro-
wadzona zarządzeniem nr 36 Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych z 24 kwietnia 2012 r.) – QD039.

Ponadto analizie poddano: ocenę ryzyka zawodowego na sta-
nowisku „operator pilarki”, zakładową instrukcję bhp dotyczącą 
obsługi ręcznej pilarki spalinowej oraz instrukcję producenta pi-
larki spalinowej, przy obsłudze której doszło do wypadku.

Niestety nie ma przepisu regulującego wyłącznie kwestie bhp 
przy obsłudze pilarek spalinowych, które mają szerokie zastosowa-
nie nie tylko podczas prac leśnych. Najbardziej szczegółowym źró-
dłem informacji jest instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

wykonywaniu podstawowych prac z zakresu gospodarki leśnej, 
wprowadzona zarządzeniem nr 36 Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych z dnia 24 kwietnia 2012 r. Z uwagi na fakt, że praco-
dawca nie jest jednostką podlegającą Generalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych oraz nie wykonywał prac na jej zlecenie, ciężko było 
wymienioną instrukcję zaimplementować do badanego wypadku. 
Ponieważ zakładowa instrukcja bhp, dotycząca obsługi ręcznej pi-
larki spalinowej, także nie została opracowana w oparciu o ten do-
kument, przy badaniu nieprawidłowości najbardziej szczegółowy 
dokument należało potraktować jedynie jako zasadę bhp. 

Pomocny był tu art. 207 § 2 pkt 2 Kodeksu pracy, który mówi: 
„Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowni-
ków przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków 
pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techni-
ki. W szczególności pracodawca jest obowiązany: zapewniać prze-
strzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa 
i higieny pracy, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym za-
kresie oraz kontrolować wykonanie tych poleceń”. W doktrynie pra-
wa pracy przyjmuje się, że zasady bhp są to reguły doświadczenia 
życiowego oraz wynikające z nauki i techniki. Ich definicja mówi, 
że zasady bhp są to reguły pozaprawne, niezdefiniowane w pra-
wie, których przestrzeganie przez pracodawców i pracowników jest 
obowiązkowe, a ich nieprzestrzeganie powoduje określone sankcje. 

W wyniku stwierdzonych wykroczeń inspektor pracy nałożył na 
pracodawcę mandat karny. Do pracodawcy wystosowano środki 
prawne regulujące nieprawidłowości dotyczące:

1.  uzupełnienia oceny ryzyka zawodowego o pomoc osób trze-
cich podczas ścinania drzewa oraz sprecyzowania środków 
zmniejszających ryzyko zagrożenia urazu spowodowane-
go kontaktem z ruchomym narzędziem (łańcuchem pilarki);

2.  uzupełnienia istniejącej instrukcji bezpieczeństwa i higie-
ny pracy przy obsłudze pilarki spalinowej o możliwość zak-
leszczenia prowadnicy pilarki w rzazie oraz uwzględnienia 
w instrukcji zasad postępowania w razie jego wystąpienia;

3.  opracowania instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
ścinaniu drzew w technice dwuosobowej;

4.  opracowania wykazu prac szczególnie niebezpiecznych oraz 
określenia szczegółowych wymagań bezpieczeństwa i higie-
ny pracy przy wykonywaniu tych prac;

5.  uzupełnienia zakładowej tabeli norm przydziału odzieży 
i obuwia roboczego oraz ŚOI dla stanowiska pilarz o wy-
magane środki ochrony indywidualnej (rękawice ochron-
ne, ochrona twarzy i oczu w postaci przyłbicy, gogli) oraz 
prawidłowego określenia środków ochrony indywidual-
nej nóg, tj. obuwie i spodnie ochronne ze wskazaniem ich 
cech ochronnych;

6.  zapewniania bezpośredniego nadzoru podczas wykonywa-
nia prac szczególnie niebezpiecznych, tj. usuwania drzew 
zlokalizowanych w sąsiedztwie szlaków komunikacyjnych.

Rafał Raźniewski, starszy inspektor pracy,  
OIP Białystok

Położenie narzędzia w chwili zakleszczenia. W miejscu wbitych 
klinów przebywał poszkodowany. Widoczny pień ścinanego 
drzewa który nie został przepiłowany.

Zmiana położenia narzędzie po „odbiciu”. Widoczna odległość 
do klinów, którymi podparto rzaz ścinający, przy których 
znajdował się poszkodowany.
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