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BUDMA 2014

Zatrudnianie nauczycieli

Inspektor pracy wobec długotermino  -

wych umów o pracę na czas określony

Warsztat inspektora pod lupą SLIC

Do tej samej bramki

Rolnicze „Szanuj życie” po raz drugi

Z prewencją jak z wychowywaniem

dzieci. Rozmowa z Romanem

20 Warsztat inspektora pod lupą SLIC
Wysoko oceniono kunszt, jakim wykazał się inspektor
pracy, umiejętnie komunikując się z pracodawcą 
i nawiązując kontakt z pracownikami, a także udzielając
porad i przekazując materiały prewencyjne. Pozwoliło to
nieco zniwelować stresującą sytuację, co później zostało
wyjątkowo wysoko ocenione przez przedstawicieli SLIC.
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O czynnikach rakotwórczych
Prowadzenie kontroli ukierunkowanych na wszystkie substancje rakotwórcze lub
mutagenne występujące w środowisku pracy, ze zwróceniem uwagi na rzetelność
składanych przez zakłady pracy informacji o narażeniu na te substancje, zaleciła
Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej Rada Ochrony Pracy 
w stanowisku przyjętym na posiedzeniu 11 marca br. w siedzibie Sejmu. 

Dotyczyło ono oceny narażenia zawodowego pracow-
ników na substancje chemiczne, ich mieszaniny, czynniki
lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym
lub mutagennym w środowisku pracy.

W stanowisku rada podkreśliła, że istotną rolę w działa-
niach na rzecz ochrony pracowników przed działaniem
czynników rakotwórczych i mutagennych odgrywają pod-
jęte przez PIP i PIS działania edukacyjne dotyczące właści-
wych metod oceny ryzyka związanego z występowaniem
wspomnianych czynników w środowisku pracy, wdrażania
dobrych praktyk i stosowania środków profilaktycznych
ograniczających to ryzyko. Ma to duże znaczenie zwłasz-
cza w odniesieniu do pracodawców małych i średnich, któ-
rzy mają problemy z właściwą identyfikacją zagrożeń

stwarzanych przez czynniki szkodliwe dla zdrowia wystę-
pujące na stanowiskach pracy.

Rada zaleciła prowadzenie szkoleń dla pracodawców
na temat wymagań obowiązujących aktów prawnych
dotyczących substancji chemicznych i ich mieszanin
sklasyfikowanych jako rakotwórcze lub mutagenne.

Na tym samym posiedzeniu członkowie Rady Ochrony
Pracy zapoznali się z wynikami realizacji II etapu rządo-
wego programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeń-

stwa i warunków pracy”, obejmującego lata 2011-2013,
przedstawionymi przez Centralny Instytut Ochrony Pracy
- Państwowy Instytut Badawczy, będący koordynatorem
programu. 

Głównym celem przedsięwzięcia jest zmniejszenie licz-
by wypadków przy pracy i chorób zawodowych poprzez
opracowanie innowacyjnych rozwiązań prawnych, orga-
nizacyjnych i technicznych. Program składa się z dwóch
części. Pierwsza obejmuje badania w zakresie służb pań-
stwowych i służy wspomaganiu państwa w ograniczaniu
strat społecznych i ekonomicznych, tworzeniu bezpiecz-
nego i przyjaznego środowiska pracy, druga – badania
naukowe i prace rozwojowe. W realizacji zadań uczestni-
czy 17 placówek naukowych.

Przedstawione efekty realizacji II etapu programu zo-
stały wysoko ocenione przez członków ROP. Wyrazy
uznania i gratulacje dla CIOP-PIB przekazała Iwona Hic-
kiewicz, główny inspektor pracy.

W posiedzeniu wzięła także udział Małgorzata Kwiat-
kowska – zastępca głównego inspektora pracy i Krzysz-
tof Popielski – wicedyrektor Departamentu Nadzoru 
i Kontroli GIP.

Okładka: 
fot. Piotr Piosik
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Francuscy dziennikarze
W Głównym Inspektoracie Pracy odbyło się 21 marca br. spotkanie francuskich
dziennikarzy, zrzeszonych w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Informacji Społecznej
(AJIS), z przedstawicielami Państwowej Inspekcji Pracy. Goście zapoznali się z za-
gadnieniami dotyczącymi m.in. zakresu czynności kontrolnych oraz środków
prawnych stosowanych przez inspektorów pracy. Przedstawiono przykłady dzia-
łań wspierających realizację zadań nadzorczo-kontrolnych, tj. kampanii i progra-
mów informacyjnych realizowanych przez PIP. Szczególnym zainteresowaniem
przedstawicieli francuskich mediów cieszyły się informacje dotyczące kontroli re-
alizowanych w przedsiębiorstwach delegujących pracowników za granicę, umów
cywilnoprawnych, statystyk dotyczących wypadków przy pracy oraz chorób za-
wodowych, a także trudności napotykanych przez inspektorów podczas kontroli
tzw. szarej strefy. Ze strony PIP w spotkaniu wzięli udział: dyrektor Gabinetu oraz
rzecznik prasowy głównego inspektora pracy, a także dyrektorzy departamentów:
Nadzoru i Kontroli, Legalności Zatrudnienia, Prawnego i przedstawiciele Sekcji
Współpracy z Zagranicą. 

Indeks w nagrodę
Co to jest zasiłek szczególny i kto ma do
niego prawo? Czym są układy zbiorowe
pracy? – to tylko dwa z wielu zagadnień,
z jakimi zmierzyli się 20 marca br. w Wyż-
szej Szkole Finansów i Zarządzania w
Białymstoku finaliści III Olimpiady Wie-
dzy o Polskim i Europejskim Rynku Pra-
cy. Organizatorem przedsięwzięcia ad-
resowanego do uczniów ze szkół po-
nadgimnazjalnych jest białostockie
Centrum Kształcenia Ustawicznego we
współpracy z Wyższą Szkołą Finansów i
Zarządzania, Wojewódzkim Urzędem
Pracy oraz Okręgowym Inspektoratem
Pracy w Białymstoku, a także z Krajową
Izbą Mediatorów i Arbitrów. Celem
olimpiady jest m.in. kształtowanie inno-
wacyjnego podejścia do problemów
polskiego i europejskiego rynku pracy,
doskonalenie umiejętności odnajdywa-
nia się na nim, kształcenie umiejętności
praktycznego wykorzystania wiedzy
oraz metod rozstrzygania sporów. W
szerokim finale olimpiady uczestniczyło
100 uczniów z całej Polski, laureatów
wcześniejszych etapów kwalifikacyj-
nych. Zwycięzcą został Robert Jankow-
ski, uczeń Zespołu Szkół Ekonomicz-
nych we Włocławku, drugie i trzecie
miejsce zajęły: Karolina Babiło i Kata-
rzyna Keller z Zespołu Szkół Ponadgim-
nazjalnych w Gryficach. Dodatkowym
bonusem dla zwycięzców, oprócz in-
deksów i nagród rzeczowych, będzie wi-
zyta w Parlamencie Europejskim.
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Słowacy we Wrocławiu
Ośmiu inspektorów pracy z dyrektorem generalnym Krajowego Inspektoratu Pra-
cy Słowacji Andrejem Gmitterem odwiedziło Ośrodek Szkolenia PIP we Wrocła-
wiu, by porozmawiać o współpracy obu naszych urzędów. Głównym celem wizyty,
która odbyła się w dniach 19-20 marca br., była chęć zapoznania się słowackich
urzędników z systemem kształcenia kadr polskiej inspekcji pracy, stąd wybór miej-
sca spotkania, którego gospodarzem był dyrektor Ośrodka Janusz Krasoń. Dyrek-
tor Departamentu Legalności Zatrudnienia GIP Jarosław Leśniewski przekazał
informacje na temat działalności i współpracy obu urzędów, a także pracy Słowa-
ków w Polsce i Polaków na Słowacji. O procesie ustalania programu szkoleń oraz o
przebiegu aplikacji inspektorskiej mówiła zastępca dyrektora Ośrodka Grażyna
Panek. Z kolei okręgowy inspektor pracy w Bratysławie Dalibor Hlivák przekazał
informacje m.in. o wynikach działalności kontrolnej, w tym legalności zatrudnie-
nia, a Jana Gibódova z Departamentu Zarządzania Inspekcją Pracy przedstawiła
system szkolenia inspektorów pracy na Słowacji. Bartolomej Dorov, dyrektor De-
partamentu Zarządzania Inspekcją Pracy, omówił nowe kierunki współpracy w za-
kresie kształcenia i szkolenia inspektorów. Drugi dzień spotkania rozpoczęła swym
wystąpieniem główna inspektor pracy Iwona Hickiewicz. Następnie o działa-
niach Ośrodka Szkolenia PIP opowiadali okręgowy inspektor pracy Tomasz
Gdowski i jego zastępca ds. nadzoru Zbigniew Kołodyński. Słowackim partne-
rom zaprezentowano także wydawnictwa wydawane przez Ośrodek Szkolenia PIP
oraz Główny Inspektorat Pracy.

szawie Anna Wójcik mówiła o do-
świadczeniach kontrolnych okręgu i
roli koordynatora ds. bhp na budowie.
W spotkaniu, którego gospodarzem
był przewodniczący Związku Zawodo-
wego „Budowlani” Zbigniew Janow-
ski, wzięli udział członkowie Rady
Ochrony Pracy: Marek Nościusz – pre-
zes Zarządu Głównego Ogólnopolskie-
go Stowarzyszenia Pracowników Służ-
by BHP, współgospodarz konferencji,
Renata Górna i Marek Walczak, dy-
rektor Departamentu Nadzoru i Kon-
troli GIP Krzysztof Kowalik oraz okrę-
gowy inspektor pracy w Warszawie Elż-
bieta Lipińska.

Zawody drwali
W lasach koło Świętajna po raz piąty
odbyły się 14 marca br. zawody drwali-
pilarzy o Złotą Siekierę Nadleśniczego
Nadleśnictwa Spychowo. Głównym ce-
lem przedsięwzięcia z udziałem OIP w
Olsztynie, starszego inspektora pracy –
specjalisty Adama Sieradzkiego, jest
promocja przestrzegania zasad bez-
pieczeństwa pracy przy pozyskiwaniu
drewna. W zawodach wzięło udział 15
pilarzy, których oceniano w pięciu kon-

O standardach bhp na budowie
W Warszawie odbyła się 19 marca br. konferencja zorganizowana
przez Związek Zawodowy „Budowlani” i Ogólnopolskie Stowarzy-
szenie Pracowników Służby BHP. Poświęcona była ona praktycznej
realizacji standardów bhp na placu budowy. W konferencji uczestni-
czył zastępca głównego inspektora pracy Leszek Zając, który przy-
bliżył działania kontrolno-nadzorcze i prewencyjne inspekcji pracy
w sektorze budowlanym, będące jednym z priorytetów urzędu. Z
kolei nadinspektor pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w War-

kurencjach: bezpieczna i precyzyjna ścinka drzew, okrzesywanie pnia, dokładność
przerzynki, wyposażenie w sprzęt bhp oraz przygotowanie pilarki do pracy. Poza
konkursem sprawdzali swoje umiejętności uczniowie Technikum Leśnego z Rucia-
nego-Nidy. Po raz pierwszy o miano najlepszego zrywkarza w konkurencji zrywki
nasiębiernej drewna średniowymiarowego zmagali się też operatorzy forwarde-
rów (maszyn samozaładowczych). Najlepszym drwalem okazał się Przemysław
Biedka z zakładu usług leśnych „Żubr”, który poza wspomnianą symboliczną „Zło-
tą Siekierą”, otrzymał nagrodę w postaci profesjonalnej pilarki spalinowej. W rywa-
lizacji zespołowej zwyciężył zakład „Drewpol”.

Nagroda
gospodarcza
Podczas uroczystości w Belwederze 13
marca br. Bronisław Komorowski po-
wołał Kapitułę Nagrody Gospodarczej
Prezydenta RP, w skład której weszło 21
przedstawicieli wyższych uczelni, in-
stytucji publicznych oraz mediów. W
uroczystości uczestniczyła Iwona Hic-
kiewicz, szefowa PIP – jednej z 49 in-
stytucji zaproszonych do zgłaszania
kandydatów do nagrody. Nagroda Go-
spodarcza Prezydenta RP jest po-
wszechnie uznawana za najcenniejsze
wyróżnienie dla przedsiębiorstw, insty-
tutów naukowo-badawczych oraz wy-
nalazców w Polsce. W tym roku odbę-
dzie się XII jej edycja, prezydent wskaże
laureatów w pięciu kategoriach: Inno-
wacyjność, Obecność na Rynku Global-
nym, Ład Korporacyjny i Społeczna Od-
powiedzialność Biznesu, Zielona Go-
spodarka oraz Trwały Sukces.

Przedstawiciele Banku Światowego
W Warszawie w siedzibie Głównego Inspektoratu Pracy 19 marca br. gościli eks-
perci Banku Światowego, realizujący w stolicy misję wsparcia technicznego, doty-
czącą pracy i aktywizacji. Tematem był problem dualności polskiego rynku pracy.
Przedstawiciele departamentów GIP – Prawnego, Legalności Zatrudnienia oraz
Nadzoru i Kontroli – omówili doświadczenia urzędu w zakresie kontroli umów cy-
wilnoprawnych. Eksperci banku pytali m.in. o przyczyny zwiększenia częstotliwo-
ści stosowania tej formy zatrudnienia przez pracodawców w Polsce, sposoby we-
ryfikacji przez inspektorów pracy prawidłowości zawieranych umów, zjawisko sa-
mozatrudnienia, spodziewane następstwa objęcia umów cywilnoprawnych
składkami na ubezpieczenie społeczne, a także propozycje zmian w przepisach
zwiększających skuteczność walki z problemem. Uzyskane informacje posłużą
przedstawicielom Banku Światowego do sporządzenia poglądowego raportu. 



Międzynarodowe Targi Budownictwa i Architektury BUD-
MA są największą tego typu imprezą w Europie Środkowo-
Wschodniej. Przedstawiciele branży budowlanej, architekci,
producenci, wykonawcy, a także wszyscy zainteresowani bu-
downictwem mieli niepowtarzalną okazję, by zapoznać się z
wyjątkowo bogatą ofertą targową,  mogli także porozma-
wiać z profesjonalistami. 

W uroczystym otwarciu targów uczestniczyli m.in. zastęp-
ca głównego inspektora pracy Leszek Zając oraz okręgowy
inspektor pracy w Poznaniu Stanisława Ziółkowska. W ra-
mach promocji zasad bezpieczeństwa pracy przy wykony-
waniu robót budowlanych i remontowych oraz popularyza-
cji zagadnień związanych z ochroną pracy inspektorzy pracy,
pełniący dyżury na stoisku inspekcji pracy, udzielali porad
prawnych i technicznych oraz wydawali materiały informa-
cyjne dotyczące zagrożeń występujących na budowach.
Wśród licznych wydarzeń towarzyszących targom była rów-
nież konferencja „Bezpieczeństwo pracy w budownictwie –
prace remontowe”, zorganizowana przez Państwową Inspek-
cję Pracy przy współpracy z Polską Izbą Gospodarczą Ruszto-
wań, Porozumieniem dla Bezpieczeństwa w Budownictwie
oraz Międzynarodowymi Targami Poznańskimi. Ze strony

GIP w konferencji uczestniczyli także: dyrek-
tor Departamentu Kontroli i Nadzoru Krzy -
sztof Kowalik, kierownik Sekcji Prewencji i
Promocji Jakub Chojnicki. Gościem konfe-
rencji, którą prowadził Stefan Nawrocki,
przewodniczący Rady ds. Bezpieczeństwa
Pracy w Budownictwie przy OIP w Poznaniu,
był Zbigniew Janowski, przewodniczący
Związku Zawodowego „Budowlani”, a także

przewodniczący Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Bu-
downictwie przy Głównym Inspektorze Pracy. 

Konferencja obejmowała zagadnienia związane z
ograniczeniami zagrożeń zawodowych przy pracach
remontowych, w tym pracach na wysokości oraz czyn-
nikami szkodliwymi i niebezpiecznymi w środowisku
pracy. Prezentację w tym zakresie przedstawili inspek-
torzy pracy z OIP w Poznaniu Monika Jakubowska i
Jacek Strzyżewski przy współpracy z przedstawiciela-
mi firm Skanska, Hochtief i Budimex. Z kolei dr inż. Bła-
żej Zgoła, członek Wielkopolskiej Rady ds. BHP w Bu-
downictwie przy OIP w Poznaniu, przedstawił „syn-
drom chorego budynku”, wskazał liczne zagrożenia
związane z niewłaściwym projektowaniem, wykonaw-
stwem i użytkowaniem budynków. W przypadku budynków
stanowiących pomieszczenia pracy na szczególne zagroże-
nia narażeni są zatrudnieni w nich pracownicy. W dalszej czę-
ści konferencji Danuta Gawęcka, dyrektor Polskiej Izby Go-
spodarczej Rusztowań, przedstawiła innowacyjne rozwiąza-
nia systemowe rusztowań. Zwieńczeniem prezentacji był
pokaz montażu i demontażu przejezdnego rusztowania ko-
lumnowego firmy Layher. W hali targowej, w której zorgani-
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BUDMA 2014
Ponad 1000 wystawców z całego świa-
ta, 15 pawilonów wystawienniczych,
setki nowych produktów i rozwiązań
technologicznych, tłumy zwiedzają-
cych – w dniach od 11 do 14 marca br.
Poznań był budowlaną stolicą Polski.

zowano konferencję, zaprezentowano także ekspozycję
okolicznościową z okazji 95-lecia inspekcji pracy w Polsce. 

Nagrody i wyróżnienia na targach

Konferencję „Bezpieczeństwo pracy w budownictwie –
prace remontowe” poprzedziło wręczenie Danucie Gawęc-
kiej, dyrektorowi Polskiej Izby Gospodarczej Rusztowań,
Odznaki Honorowej za Zasługi dla Ochrony Pracy. Wręczył
ją zastępca głównego inspektora pracy Leszek Zając. Z ko-
lei okręgowy inspektor pracy w Poznaniu Stanisława Ziół-
kowska, w towarzystwie zastępcy głównego inspektora
pracy, wręczyła nagrodę i wyróżnienia w konkursie Pań-
stwowej Inspekcji Pracy „Buduj Bezpiecznie”. I miejsce przy-
znano Przedsiębiorstwu Techniczno-Budowlanemu NICKEL
Sp. z o.o. za budowę marketu budowlanego typu Dom i
Ogród; kierownikiem budowy był Piotr Idzikowski. Dwa
wyróżnienia otrzymały firmy: REAL Włodzimierz Pospiech z
Leszna za budowę tunelu aerodynamicznego dla skoczków
spadochronowych Aeroklubu Leszczyńskiego wraz z infra-
strukturą techniczną oraz BUD-MET Hieronim Moczy-
dłowski za budowę hali gimnastycznej przy Zespole Szkół

Technicznych w Turku wraz z infrastrukturą
towarzyszącą w technologii pasywnej i
energooszczędnej. Laureatom konkursu
„Buduj Bezpiecznie” nagrody rzeczowe
ufundował także ZUS Oddział I w Poznaniu. 

Jacek Strzyżewski 
OIP Poznań

Międzynarodowe Targi Budownictwa i Architektury
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uczyciela (z treści uzasadnienia wyroku wynika, że pomimo
użycia sformułowania „organizacja pracy nauczyciela” roz-
strzygnięcie sądu dotyczy „organizacji nauczania”). Z kolei w
uzasadnieniu do wyroku z dnia 19 stycznia 1998 r. (I PKN
487/97; OSNP 1999/1/6) Sąd Najwyższy stwierdził między in-
nymi: „Sądy obu instancji uznały, że warunki określone tym
przepisem (art. 10 ust. 7 KN) były spełnione, gdyż potrzeba
zatrudnienia powódki na podstawie umowy terminowej wy-
nikała z organizacji nauczania, tj. z konieczności zapewnie-
nia pełnego wymiaru czasu pracy nauczycielom mianowa-
nym oraz rezerwacji możliwości takiego zatrudnienia na-
uczycielom pełniącym funkcje i przebywającym na urlo-
pach. Tego poglądu nie można podzielić. W tym wyjątko-
wym przepisie (art. 10 ust. 7 KN) chodzi bowiem o organiza-
cję nauczania, a nie o organizację szkoły. Dotyczy on więc
przykładowo przypadków ograniczonego wymiaru godzin
nauczania określonego przedmiotu (w całym roku lub jego
części), a nie przypadków wskazanych przez Sądy.” 

W moim przekonaniu, drugi wyrok (I PKN 487/97) trafniej
wskazuje, co należy rozumieć pod pojęciem „organizacja na-
uczania”. Wobec tego nie jest dopuszczalne zawieranie
umów na czas określony z powodu przewidywanych, w bli-
żej nieokreślonej przyszłości, zmian organizacyjnych powo-
dujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole, częścio-
wej likwidacji szkoły i tym podobnych powodów. Od wielu
lat obserwuję jednak, że właśnie takie są najczęstsze powo-
dy zawierania umów na czas określony. Dyrektorzy placówek
oświatowych mają informacje o zmniejszającej się liczbie
dzieci zamieszkujących na terenie obwodów szkolnych i
wiedzą, że w ich szkołach będzie spadała liczba uczniów, co
spowoduje konieczność zmniejszenia liczby oddziałów, dla-
tego zatrudniają nauczycieli na czas określony. Zasadniczym
powodem takiego działania jest chęć uniknięcia wypłacania
odpraw pieniężnych nauczycielom zwalnianym z przyczyn
dotyczących pracodawcy. 

Zawarcie umowy na czas określony możliwe jest tylko wów-
czas, gdy istnieje pewność, że nauczyciel po przepracowaniu
okresu, na który zostanie zatrudniony, nie będzie mógł reali-
zować w dalszym ciągu swoich zadań, na przykład z powodu
wyczerpania programu nauczania przedmiotu.

Zgodnie z art. 10 ust. 7 KN z nauczycielem można zawrzeć
umowę o pracę na czas określony wówczas, gdy powodem
jej zawarcia jest potrzeba wynikająca z konieczności zastą-
pienia nieobecnego nauczyciela (w dalszej części opracowa-
nia umowa na czas określony zawierana z powodu koniecz-
ności zastępstwa nieobecnego nauczyciela zwana będzie
umową na zastępstwo). Warunkiem niezbędnym do nawią-
zania umowy na zastępstwo jest usprawiedliwiona nieobec-
ność zastępowanego nauczyciela. Dlatego też niedopusz-
czalne jest zawarcie umowy na zastępstwo na godziny dy-
daktyczne, których nie realizuje dyrektor czy wicedyrektor.

Takie stanowisko zajął Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 1 lipca
1998 r. (I PKN 222/98; OSNP 1999/15/483): „Potrzeby wynika-
jące z organizacji nauczania lub zastępstwa nieobecnego
nauczyciela, pozwalające na nawiązanie stosunku pracy z
nauczycielem na czas określony (art. 10 ust. 4 [obecnie ust. 7]
Karty Nauczyciela) nie obejmują „zastępstwa” wicedyrektora
szkoły w zakresie obniżenia jego pensum dydaktycznego 
z tytułu pełnienia tej funkcji.” 

Z treści omawianego art. 10 ust. 7 wynika, że na gruncie KN
nie występują umowy na zastępstwo w rozumieniu wynika-
jącym z art. 25 § 1 zdanie drugie Kodeksu pracy3. Nauczyciela
można zatrudnić na czas określony z powodu konieczności
zapewnienia zastępstwa nieobecnego nauczyciela, ale nie
można zatrudnić na zastępstwo. Jednym ze skutków powyż-
szego jest to, że zarówno umowa zawarta na czas określony
z powodów wynikających z organizacji nauczania, jak i umo-
wa na zastępstwo zawarte na okres przekraczający jeden
miesiąc, które uległyby rozwiązaniu po upływie trzeciego
miesiąca ciąży, ulegają przedłużeniu z mocy art. 177 § 3 k.p.
do dnia porodu.     

W orzecznictwie i w piśmiennictwie dominuje pogląd, że
Karta Nauczyciela w sposób wyczerpujący reguluje kwestie
dotyczące nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy.
Wobec tego do umów zawieranych na czas określony z na-
uczycielami nie ma zastosowania przepis art. 251 § 1 k.p. sta-
nowiący, że zawarcie trzeciej kolejnej umowy na czas okre-
ślony jest równoznaczne w skutkach prawnych z zawarciem
umowy na czas nieokreślony. Takie stanowisko zajął również
Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 2 września 1999 r. (I PKN
235/99; OSNP 2001/3/64): „Przepis art. 10 ust. 4 [obecnie ust.
7] ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, we-
dług którego nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem na
czas określony może nastąpić wyłącznie w wypadku zaist-
nienia potrzeby wynikającej z organizacji nauczania lub za-
stępstwa nieobecnego nauczyciela, wyłącza stosowanie art.
251 k.p.”.     

Kolejnym istotnym zagadnieniem dotyczącym umów na
czas określony jest okres, na jaki te umowy powinny być za-
wierane. Z treści przepisu art. 64 ust. 5 zdanie pierwsze KN
wynika, że nauczyciel zatrudniony przez cały okres trwania
zajęć w danym roku szkolnym w szkole, w której przewidzia-
no w organizacji pracy ferie szkolne, ma prawo do urlopu
wypoczynkowego w wymiarze odpowiadającym okresowi
ferii i w czasie ich trwania. Przepisy § 3 ust. 1 pkt 2 i 4 oraz § 2
ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
w sprawie organizacji roku szkolnego4 stanowią, że ferie zi-
mowe trwają dwa tygodnie w okresie od połowy stycznia do
końca lutego, termin rozpoczęcia i zakończenia ferii ogłasza
Minister Edukacji Narodowej, a ferie letnie rozpoczynają się
w ostatni piątek czerwca i kończą się z dniem 31 sierpnia.
Wniosek z tego jest taki, że jeżeli nauczyciel będzie wykony-

Nauczyciel zatrudniany jest w szkole lub 
w zespole szkół na podstawie umowy o pra-
cę lub na podstawie mianowania. Karta Na-
uczyciela1 w sposób jednoznaczny wskazuje
w art. 11 sposób zatrudnienia nauczyciela
w placówce publicznej: „Dyrektor szkoły
nawiązuje z nauczycielem stosunek pracy
odpowiednio na podstawie umowy o pra-
cę lub mianowania…”. Z tego wynika, że
nauczyciel zatrudniany w placówce pu-
blicznej, którego obowiązkiem będzie re-
alizacja zadań statutowych (w szczególno-
ści prowadzenie zajęć dydaktycznych, wy-
chowawczych lub opiekuńczych), świad-
czy pracę na rzecz tej placówki na podsta-
wie stosunku pracy nawiązanego na pod-
stawie umowy o pracę lub mianowania.
Nie można zatem zatrudnić nauczyciela w
celu prowadzenia zajęć dydaktycznych,
opiekuńczych lub wychowawczych na
podstawie umowy cywilnej. 

Nauczyciel zatrudniony w zespole szkół
utworzonym na podstawie art. 62 ust. 1
ustawy o systemie oświaty2 jest pracowni-
kiem tego zespołu, a szkoły wchodzące w
skład zespołu stanowią miejsce wykony-
wania pracy. Takie stanowisko zajął Sąd
Najwyższy w wyroku z dnia 4 lipca 2001 r. 
(I PKN 523/00; OSNP 2003, nr 10, poz. 246).
Stosunek pracy z nauczycielem w imieniu
szkoły czy też w imieniu zespołu szkół na-
wiązuje dyrektor. Niedopuszczalne jest,
aby w imieniu szkoły stosunek pracy z na-
uczycielem nawiązał przedstawiciel orga-
nu prowadzącego placówkę oświatową
(np. wójt czy burmistrz). 

Nauczyciele stażyści i kontraktowi mogą
być zatrudniani wyłącznie na podstawie
umowy o pracę, natomiast nauczyciele

mianowani i dyplomowani mogą być za-
trudniani na podstawie umowy o pracę lub
na podstawie mianowania. Zatrudnienie
na podstawie mianowania wymaga zaist-
nienia szeregu warunków określonych w
art. 10 ust. 5  Karty Nauczyciela, co zostanie
szerzej omówione w dalszej części opraco-
wania. 

Zatrudnianie na czas określony

Zasadą ustanowioną w Karcie Nauczycie-
la jest zatrudnianie nauczycieli kontrakto-
wych, mianowanych i dyplomowanych na
czas nieokreślony. Obowiązek zatrudniania
nauczycieli kontraktowych na czas nie-
określony wynika z przepisu art. 10 ust. 4
KN, przy czym przepis art. 10 ust. 7 ustana-
wia wyjątek od wspomnianej zasady: za-
trudnienie nauczyciela kontraktowego na
czas określony dopuszczalne jest w przy-
padku, gdy zaistnieje taka potrzeba wyni-
kająca z organizacji nauczania lub zastęp-
stwa nieobecnego nauczyciela. Nie znala-
złem w obowiązujących aktach prawnych
definicji pojęcia „organizacja nauczania”, a
Sąd Najwyższy w swoich wyrokach definiu-
je organizację nauczania w sposób niejed-
nolity. W wyroku z dnia 5 września 1997 r. 
(I PKN 226/97; OSNP 1998/11/328) sąd
stwierdza, że pojęcie „organizacja pracy na-
uczyciela”, której potrzeby mogą uzasad-
niać zatrudnienie na czas określony (art. 10
ust. 4 KN), należy odnieść do zasad funkcjo-
nowania szkoły (liczba klas, rodzaj przed-
miotów, liczba godzin lekcyjnych, liczba
etatów, czas nauczania poszczególnych
przedmiotów, zmianowość pracy szkoły), a
nie do wykształcenia czy umiejętności na-

Szczegółowe zasady za-
trudniania nauczycieli
uregulowane zostały 
w rozdziale 4 Karty Na-
uczyciela. Opracowanie
niniejsze ogranicza się
do zagadnień dotyczą-
cych zatrudniania na-
uczycieli w publicznych
placówkach oświato-
wych (szkołach, przed-
szkolach i innych pla-
cówkach wymienionych
w art. 1 ust. 1 Karty Na-
uczyciela) prowadzo-
nych przez jednostki sa-
morządu terytorialnego
(gminy, starostwa po-
wiatowe, sejmiki samo-
rządowe).

Jacek Jankowski

Zatrudnianie nauczycieli

Prawo
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gami, a często najtrudniejszymi do spełnienia, wynikającymi
z art. 10 ust. 5 KN, są możliwość zatrudnienia nauczyciela w
pełnym wymiarze zajęć i na czas nieokreślony. 

Zatrudnianie dyrektorów placówek
oświatowych

Odrębnym problemem jest nawiązywanie stosunku pracy z
nauczycielami, którzy zostają dyrektorami placówek oświato-
wych, a nie byli wcześniej nauczycielami w tej placówce. Prze-
pisy art. 36 ust. 1 i art. 36a ust. 1 ustawy o systemie oświaty sta-
nowią, że placówką oświatową kieruje nauczyciel mianowa-
ny lub dyplomowany, któremu powierzono stanowisko dy-
rektora, a stanowisko powierza organ prowadzący. W wyni-
ku powierzenia stanowiska dyrektora nie dochodzi do na-
wiązania stosunku pracy. Naczelny Sąd Administracyjny w
uzasadnieniu do wyroku z dnia 24 listopada 1999 r. (II SA
1735/99; Pr. Pracy 2000/4/37) stwierdza: „Dyrektor szkoły jest
pracownikiem szkoły a nie zarządu gminy i szkoła jako jed-
nostka organizacyjna zatrudniająca pracowników jest jego
pracodawcą (art. 3 Kodeksu pracy)”. W przypadkach, gdy sta-
nowisko dyrektora zostaje powierzone nauczycielowi, który

nie był wcześniej nauczycielem tej placówki (zatrudnionym
na podstawie umowy lub mianowania) lub został pierwszym
dyrektorem utworzonego zespołu szkół, pojawia się pytanie,
kto może z takim pracownikiem szkoły nawiązać stosunek
pracy. Nie może tego zrobić przedstawiciel organu prowa-
dzącego, co jest często praktykowane, ponieważ dyrektor
nie jest pracownikiem organu prowadzącego. Jednym ze
sposobów rozwiązania tego problemu w odniesieniu do na-
uczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora, a któ-
ry nie był wcześniej pracownikiem tej placówki, jest nawiąza-
nie z nim, jako nauczycielem, stosunku pracy przez poprzed-
niego dyrektora przed zakończeniem jego kadencji. Jednak
rozwiązanie to nie może być zastosowane do dyrektora, któ-
ry jako pierwszy będzie kierował, utworzonym przez organ
prowadzący, zespołem szkół. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia
19 maja 2011 r. (I PK 267/10; LEX nr 896463) stwierdza mię-
dzy innymi: „… zaś w odniesieniu do osoby nie pozostającej
w stosunku pracy z daną szkołą, powierzenie stanowiska dy-
rektora musi być poprzedzone nawiązaniem nauczycielskie-
go stosunku pracy, jednakże przy uwzględnieniu, że taka po-
trzeba wynika z powierzenia nauczycielowi stanowiska dy-
rektora na czas określony. Przy ocenie podstawy prawnej na-
wiązania stosunku pracy z nauczycielem nie pozostającym
uprzednio w stosunku pracy z tą szkołą, w której powierzono
mu stanowisko dyrektora, należy uwzględnić to, że zatrud-
nienie go na stanowisku nauczycielskim nie jest wynikiem
tego rodzaju potrzeby szkoły, lecz konsekwencją powierze-
nia mu stanowiska dyrektora szkoły, wymuszającą odpo-
wiednie zmiany organizacji nauczania w tej placówce. W ta-
kiej zaś sytuacji niewątpliwe jest istnienie potrzeby wynika-
jącej z organizacji nauczania, umożliwiającej zatrudnienie
nauczyciela na podstawie umowy o pracę na czas określony
(okres zajmowania stanowiska dyrektora szkoły) w myśl art.
10 ust. 7 ustawy z 1982 r. – Karta Nauczyciela”. Powyższy wy-
rok nie rozstrzyga jednak problemu, kto potwierdza nawią-
zanie stosunku pracy z dyrektorem. Czy taki dyrektor wyko-
nuje pracę „na czarno”? 

starszy inspektor  – główny specjalista Jacek Jankowski
OIP Białystok

1 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
(Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.).

2 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 późn. zm. oraz z 2012 r., poz. 979).

3 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. 
z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zmianami oraz z 2013 r. poz. 675).

4 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 
z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkol-
nego (Dz.U. z 2002 r. Nr 46, poz. 432, ze zm. oraz z 2011 r. Nr
296, poz. 1754).
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wał pracę w placówce oświatowej przez cały okres trwania
zajęć szkolnych (od 1 września do ostatniego piątku czerw-
ca), to – aby zapewnić mu prawo do wykorzystania urlopu
wypoczynkowego w wymiarze odpowiadającym okresowi
ferii i w czasie ich trwania – należy zatrudnić go nie tylko do
końca zajęć dydaktycznych, ale do 31 sierpnia. Nie ma takie-
go wymogu w odniesieniu do nauczycieli zatrudnianych na
czas krótszy niż cały okres trwania zajęć w danym roku
szkolnym.   

Istotnym problemem jest również nawiązywanie stosunku
pracy na podstawie umowy o pracę w niepełnym wymiarze
zajęć z nauczycielami mianowanymi i dyplomowanymi.
Z treści przepisu art. 10 ust. 6 Karty Nauczyciela wynika, że
jeżeli nie ma możliwości zatrudnienia nauczyciela mianowa-
nego lub dyplomowanego w pełnym wymiarze zajęć i nie
ma podstaw do zatrudnienia na czas określony, należy za-
trudnić nauczyciela na czas nieokreślony w niepełnym wy-
miarze  zajęć. Wśród dyrektorów panuje dosyć powszechne
przekonanie, że brak możliwości zatrudnienia nauczyciela
mianowanego lub dyplomowanego w pełnym wymiarze za-
jęć daje automatycznie możliwość zatrudnienia na czas
określony. W świetle art. 10 ust. 6 KN taki pogląd jest błędny. 

Zatrudnianie na podstawie mianowania

Z nauczycielami mianowanymi i dyplomowanymi stosunek
pracy nawiązywany jest na podstawie mianowania, jeżeli na-
uczyciel spełnia wymogi wynikające z art. 10 ust. 5 Karty Na-
uczyciela – posiada obywatelstwo polskie, pełną zdolność do
czynności prawnych i nie toczy się przeciwko niemu postępo-
wania karne lub dyscyplinarne albo o ubezwłasnowolnienie,
nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie, posiada
kwalifikacje wymagane do zajmowania danego stanowiska, a
także istnieją warunki do zatrudnienia nauczyciela w szkole w
pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony. Spełnienie jed-
nocześnie wszystkich wskazanych warunków powoduje, że
zatrudnienie nauczyciela na podstawie mianowania jest obo-
wiązkiem ustawowym, a dyrektor placówki oświatowej nie
może zdecydować o zatrudnieniu na podstawie umowy o
pracę. W praktyce dyrektorzy placówek oświatowych często
zatrudniają nauczycieli na podstawie umów o pracę na czas
nieokreślony w pełnym wymiarze zajęć, pomimo spełnienia
wszystkich warunków  wynikających z art. 10 ust. 5 KN. Zasad-
niczym argumentem przytaczanym przez dyrektorów prze-
ciwko zatrudnianiu na podstawie mianowania jest brak pew-
ności co do czasu, na jaki mogą zapewnić pracę nauczycielom;
mimo istnienia umowy o pracę na czas nieokreślony. Oczywi-
ste jest, że taki argument nie może stanowić przeszkody w za-
warciu stosunku pracy na podstawie mianowania. Jednak
prawdziwym powodem niechęci do zatrudniania nauczycieli
na podstawie mianowania jest sześciomiesięczna odprawa,

przysługująca w przypadku wypowiedzenia stosunku pracy
zawartego na podstawie mianowania z powodu całkowitej
lub częściowej likwidacji szkoły albo zmian organizacyjnych, a
więc dwukrotnie wyższa od odprawy przysługującej w przy-
padku wypowiedzenia umowy o pracę. 

Dążenie do zapewnienia nauczycielom stabilizacji zatrud-
nienia poprzez nawiązanie stosunku pracy na podstawie
mianowania przejawia się między innymi w przepisach art.
10 ust. 5a i 5b KN. Stosunek pracy zawarty z nauczycielem na
podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony ulega, z
mocy prawa, przekształceniu w stosunek pracy zawarty na
podstawie mianowania, jeżeli nauczyciel uzyska stopień na-
uczyciela mianowanego oraz spełnione zostaną wymogi wy-
nikające z art. 10 ust. 5 KN (omówione w poprzednim akapi-
cie). Również w przypadku gdy w trakcie zatrudnienia na-
uczyciela mianowanego lub dyplomowanego spełnione zo-
staną wymogi z art. 10  ust. 5 KN, stosunek pracy nawiązany
na podstawie umowy o pracę przekształca się w stosunek
pracy na podstawie mianowania. W obu sytuacjach rolą dy-
rektora placówki oświatowej jest jedynie potwierdzenie na
piśmie zmiany formy nawiązania stosunku pracy, z umowy 
o pracę na mianowanie. W praktyce najistotniejszymi wymo-
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umów „okresowych” wymienia umowy zawierane dla wyko-
nania zadań realizowanych cyklicznie7. 

Tak jak pisałem w 2007 r.8, w praktyce spotykanej w ostat-
nich latach podczas czynności kontrolnych i w postępowa-
niu przed sądami pracy można stwierdzić nadużywanie
przez strony tej podstawy nawiązania stosunku pracy. Czę-
sto w takich sytuacjach pracodawcy, dążąc do wyłączenia
tzw. powszechnej ochrony stosunku pracy (związanej z
umowami na czas nieokreślony), unikają zawierania tzw.
umów stałych. Jednym ze sposobów na obejście stosow-
nych regulacji prawa pracy, w tym art. 251 k.p., jest zawiera-
nie długoterminowych umów o pracę na czas określony z
dodaną, na podstawie art. 33 k.p., klauzulą o możliwości ich
rozwiązania w drodze dwutygodniowego wypowiedzenia. 

W tym miejscu należy zauważyć, że generalnie określenie
czasu trwania stosunku pracy powstałego na podstawie umo-
wy o pracę na czas określony ustawodawca pozostawia woli
stron. Przepisy Kodeksu pracy nie określają ani minimalnych,
ani maksymalnych okresów, na jakie mogą być zawierane te
umowy. Zasadniczo strony stosunku pracy w Polsce miały i od
1 stycznia 2012 r. mają swobodę w ustalaniu długości obowią-
zywania umowy zawieranej na czas określony. Mogą to być
okresy bardzo krótkie i bardzo długie, uzależnione od potrzeb
pracodawcy i pracownika. Do niedawna część doktryny uwa-
żała nawet, zgodnie ze stosowaną praktyką, że umowy takie
mogą być zawierane na 10, 20 lat i dodatkowo „wyposażane”
w klauzulę pozwalającą na ich rozwiązanie w drodze dwuty-
godniowego wypowiedzenia. Ostatnio jednak dominuje już
pogląd, że nie jest dopuszczalne wyznaczanie w umowie tak
odległego terminu, który miałby na celu obejście obowiązują-
cego prawa i wyłączenie powszechnej ochrony stosunku pra-
cy, związanej z umową o pracę na czas nieokreślony9. Według
mnie należy zgodzić się z tym ostatnim stanowiskiem. Strony
zawierające umowę o pracę np. na 20 lat, z postanowieniem
przewidującym możliwość jej rozwiązania za dwutygodnio-
wym wypowiedzeniem, z zasady nie postępują tak ze wzglę-
du na niepewność co do trwałości zapotrzebowania na pracę;
raczej jedna chce uniknąć zwiększonych obowiązków praco-
dawcy przy rozwiązywaniu umów o pracę na czas nieokreślo-
ny, a druga strona godzi się na to. Należy oczywiście zazna-
czyć, że jeżeli szczególne, obiektywne okoliczności przema-
wiają za zawarciem długoterminowej umowy na czas określo-
ny, to jest to dozwolone, tym bardziej że często leży to również
w interesie pracownika. Taką obiektywną przesłanką zatrud-
nienia pracownika na podstawie umowy na czas 10 lat będzie
przykładowo zawarcie umowy spółki na prowadzenie działal-
ności gospodarczej przez 10 lat. Dlatego też w przypadku po-
jawiających się wątpliwości każda sytuacja powinna być roz-
patrywana indywidualnie. Jeżeli jednak w chwili zawierania
umowy brak jest niepewności co do zapotrzebowania na pra-
cę danego pracownika i nie ma innych obiektywnych przesła-

nek podpisania kontraktu długoterminowego, strony nie
mogą związać się umową o pracę na czas określony np. 10 lat.
Taka umowa wkraczałaby w cele i zadania, jakie w sferze sto-
sunku pracy spełnia umowa o pracę na czas nieokreślony, któ-
ra ma tworzyć stałą więź pomiędzy pracodawcą i pracowni-
kiem10. Taka długoterminowa umowa z klauzulą o możliwości
jej wypowiedzenia może być uznana za sprzeczną z jej spo-
łeczno-gospodarczym przeznaczeniem. Ponadto „kontrakt
zmniejszający” zakres obowiązków pracodawcy i koszty za-
trudnienia, najczęściej kosztem pracownika, może być

sprzeczny z zasadami współżycia społecznego. Stwierdzenie,
że dana czynność prawna jest niezgodna ze społeczno-go-
spodarczym przeznaczeniem lub zasadami współżycia spo-
łecznego, powoduje, iż nie korzysta ona z ochrony prawnej.
Poszczególne postanowienia takiej umowy będą nieważne na
zasadzie przepisu art. 58 k.c. w zw. z art. 300 k.p. w zw. z art. 18
§ 2 k.p.11.

W takim tonie wypowiedział się również Sąd Najwyższy 
w wyroku z dnia 7 września 2005 r. Zdaniem sądu w danym
stanie faktycznym nie istniały żadne uzasadnione lub racjo-
nalne przesłanki, poza dążeniem pozwanego pracodawcy

Unormowania zatrud-
nienia terminowego 
w ustawodawstwie unij-
nym zapoczątkowała dy-
rektywa nr 91/383/EWG
z dnia 25 czerwca 1991 r.
uzupełniająca środki
mające wspierać popra-
wę bezpieczeństwa i
zdrowia w pracy pracow-
ników pozostających 
w stosunku pracy na
czas określony lub 
w czasowym stosunku
pracy1. Obecnie w tym
zakresie w Unii Europej-
skiej obowiązuje dyrek-
tywa nr 99/70/WE z dnia
28 czerwca 1999 r. doty-
cząca porozumienia ra-
mowego z dnia 18 marca
1999 r. w sprawie pracy
na czas określony, za-
wartego przez Europej-
ską Unię Konfederacji
Przemysłowych i Praco-
dawców (UNICE), Euro-
pejskie Centrum Przed-
siębiorstw Publicznych
(CEEP) oraz Europejską
Konfederację Związków
Zawodowych (ETUC)2.

W celu zapobiegania nadużyciom, wyni-
kającym z wykorzystywania kolejnych
umów o pracę lub stosunków pracy zawie-
ranych na czas określony, państwa człon-
kowskie, zgodnie z klauzulą 5 załącznika do
dyrektywy, stosują jeden lub więcej z na-
stępujących środków: 

1) obiektywne powody uzasadniające
odnowienie takich umów lub stosunków
pracy; 

2) maksymalną łączną długość kolejnych
umów o pracę lub stosunków pracy na czas
określony; 

3) liczbę odnowień takich umów lub sto-
sunków.

Wątpliwości w polskim prawie

Efektem implementacji do polskiego pra-
wa pracy dyrektywy dotyczącej porozumie-
nia ramowego w sprawie pracy na czas
określony jest przede wszystkim art. 251 k.p.
Zgodnie z tą regulacją zawarcie kolejnej
umowy o pracę na czas określony jest rów-
noznaczne w skutkach prawnych z zawar-
ciem umowy o pracę na czas nieokreślony,
jeżeli poprzednio strony dwukrotnie zawar-
ły umowę o pracę na czas określony na na-
stępujące po sobie okresy, o ile przerwa
między rozwiązaniem poprzedniej a nawią-
zaniem kolejnej umowy o pracę nie przekro-
czyła miesiąca. Regulacja ta tworzy fikcję
prawną (a nie domniemanie prawne), zgod-
nie z którą trzecia umowa na czas określony
(lub np. aneks) z mocy prawa jest umową
bezterminową3. W orzeczeniu z dnia 3 lute-
go 2009 r. Sąd Najwyższy uznał, że konse-
kwencją zastosowania fikcji prawnej z art.
251 k.p. jest trwanie umowy o pracę aż do jej

rozwiązania mimo przekonania stron sto-
sunku pracy (lub jednej z nich) o tym, iż
umowa zawarta na czas określony wyekspi-
rowała z upływem terminu, na jaki została
zawarta4. Analiza postanowień dyrektywy i
art. 251 k.p. wskazuje, że przyjęte generalnie
w Polsce rozwiązanie, mające zapobiegać
nadużywaniu umów o pracę na czas okre-
ślony, ma charakter mieszany: z jednej stro-
ny są to przewidziane obiektywne powody,
tzw. umowy „kauzalne” wskazane w art. 251 

§ 3 k.p., z drugiej istnieje ograniczenie liczby
umów o pracę na czas określony, tzw. umo-
wy „akauzalne” uregulowane w art. 251 § 1
k.p.5. Ponadto w okresie przejściowym od 22
sierpnia 2009 r. do 31 grudnia 2011 r. w Pol-
sce obowiązywała także – na podstawie art.
13 ustawy z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu
skutków kryzysu ekonomicznego dla pra-
cowników i przedsiębiorców – regulacja wy-
znaczająca maksymalną łączną długość ko-
lejnych umów o pracę lub stosunków pracy
na czas określony6.

Obecnie od 1 stycznia 2012 r. ponownie
w pełni obowiązuje w tej mierze jedynie
unormowanie art. 251 k.p. W doktrynie pra-
wa pracy w zasadzie dominuje stanowisko,
w myśl którego aktualne brzmienie art. 251

k.p. jest sprzeczne z założeniami i celem dy-
rektywy w sprawie umów o pracę na czas
określony w zakresie, w którym: 

1) odnosi się jedynie do umów zawartych
na czas określony, wyłączając pozostałe
umowy terminowe; 

2) uznaje za kolejne umowy na czas okre-
ślony tylko te, pomiędzy którymi nie wystę-
puje przerwa dłuższa niż jeden miesiąc; 

3) wśród obiektywnych powodów po-
zwalających na wielokrotne zawieranie
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do ułatwienia sobie zwolnień pracowni-
ków w związku z przeprowadzanymi pro-
cesami restrukturyzacji działalności, do za-
trudnienia powódki w ramach długotrwa-
łej (9-letniej), terminowej umowy o pracę i
to za krótkim, bo dwutygodniowym okre-
sem wypowiedzenia. Zaakceptowanie
tego rodzaju powszechnej praktyki zatrud-
niania pracowników w ramach termino-
wych kontraktów pracowniczych byłoby
sprzeczne ze społeczno-gospodarczym
przeznaczeniem prawa do terminowego
zatrudniania pracowników, które zakłada
istnienie usprawiedliwionego i zgodnego
interesu obu stron stosunku pracy w zawie-
raniu pracowniczych kontraktów termino-
wych. Zawieranie długotrwałej umowy o
pracę na czas określony, z możliwością jej
rozwiązania za dwutygodniowym okresem
wypowiedzenia, można także postrzegać
jako zmierzające do obejścia imperatyw-
nych unormowań zawartych w art. 251 § 1 i
2 k.p., które przewidują, że zawarcie trzeciej
kolejnej umowy o pracę na czas określony
lub uzgodnienie między stronami w czasie
trwania umowy o pracę na czas określony
dłuższego wykonywania pracy na tej pod-
stawie jest równoznaczne w skutkach
prawnych lub uważa się z mocy prawa za
zawarcie umowy o pracę na czas nieokre-
ślony12.

Podobnie w wyroku z dnia 25 paździer-
nika 2007 r. Sąd Najwyższy uznał za nie-
dopuszczalne zawarcie długoterminowej
umowy o pracę na czas określony do-
puszczającej możliwość wcześniejszego
rozwiązania z zachowaniem dwutygo-
dniowego okresu wypowiedzenia, jeśli
zawarcie tej umowy nie dotyczy wykony-
wania zadań oznaczonych w czasie i naru-
sza usprawiedliwiony i zgodny interes
obu stron stosunku pracy. Sąd zwrócił
więc uwagę, że zawarcie długotrwałej
umowy o pracę na czas określony wyma-
ga oprócz woli stron istnienia innej prze-
słanki, która obiektywnie uzasadnia ter-
minowość określonego stosunku pracy.
W razie sporu pracodawca, który zawarł
na przykład umowę o pracę na 5 lat, bę-
dzie musiał wykazać istnienie obiektyw-
nych przesłanek do zawarcia umowy na

czas określony zamiast umowy o pracę na
czas nieokreślony13.

Co istotne, w przedmiocie długotermi-
nowych umów o pracę na czas określony
stanowisko Sądu Najwyższego od wielu lat
się nie zmienia. W uzasadnieniu wyroku z
dnia z 14 lutego 2012 r. sąd uznał, że w pol-
skim prawie uznanie ważności i legalności
wieloletniego zatrudnienia terminowego
może być kwalifikowane jako obejście
przepisów dopuszczających jedynie dwu-
krotne zawarcie umów o pracę na czas
określony. Zawarcie trzeciej umowy termi-
nowej skutkuje zawarciem umowy na czas
nieokreślony (art. 251 § 1 k.p.). 

SN podkreślił, iż zawarcie umowy o pracę
na czas określony na okres wielu lat nie za-
leży od swobodnej woli stron, ale podlega
weryfikacji w razie obejścia przepisów pra-
wa pracy o zawieraniu i ochronie umów o
pracę na czas nieokreślony, wymagających
ze względu na społeczno-gospodarcze
przeznaczenie prawa lub zasady współży-
cia społecznego udzielenia takiej samej
ochrony wieloletnim terminowym stosun-
kom pracy jak zawartym bezterminowo, je-
żeli interes pracownika i korzyści z zawarcia
wieloletniego terminowego kontraktu pra-
wa pracy okazują się pozorne w razie jego
wypowiedzenia14.  

Inspektorska konsekwencja

Uważam, że organy Państwowej Inspek-
cji Pracy nie powinny być wobec takiej
praktyki obojętne. Do chwili wejścia w ży-
cie zmian przepisów prawa pracy w zakre-
sie ograniczeń przy zawieraniu umów o
pracę na czas określony, realizując funkcję
ochronną prawa pracy, nie tylko sądy pra-
cy, ale również my – inspektorzy pracy po-
winniśmy kwestionować bezpodstawne
zawieranie długoterminowych umów o
pracę na czas określony. Tak więc inspektor
pracy, któremu pracodawca podczas czyn-
ności kontrolnych nie przedstawi obiek-
tywnych powodów zawarcia umowy na
czas określony wynoszący przykładowo 10
lat z klauzulą z art. 33 k.p., może skierować
do pracodawcy wniosek w wystąpieniu do-
tyczący zaprzestania zawierania długoter-

minowych umów o pracę na czas określony
z dopuszczalnością ich wcześniejszego roz-
wiązania za dwutygodniowym wypowie-
dzeniem w warunkach, w których powinna
być zawarta umowa o pracę na czas nie-
określony. Oczywiście profilaktyczne wnio-
ski inspektora pracy, w przeciwieństwie do
orzeczeń sądowych, mogą dotyczyć jedy-
nie umów zawieranych przez strony sto-
sunku pracy w przyszłości.

Podstawą do stosowania takich wnio-
sków są w pierwszej kolejności przytoczo-
ne orzeczenia Sądu Najwyższego. Należy
przy tym zauważyć, że jest to już obecnie w
zasadzie cała i jednolita linia orzecznicza.
Organy Państwowej Inspekcji Pracy w swo-
jej działalności zawsze uwzględniały nawet
pojedyncze stanowiska SN, tym bardziej
więc powinny stosować pogląd prezento-
wany wielokrotnie i niezmiennie.

Kolejną przyczyną, dla której inspektorzy
pracy winni reagować na przypadki nie-
uzasadnionego zawierania długotermino-
wych umów o pracę, jest konieczność sto-
sowania przez organy administracji pań-
stwowej, w tym Państwowej Inspekcji Pra-
cy, zasady skutku bezpośredniego i zasady
skutku pośredniego; unormowań zawar-
tych w dyrektywach unijnych. Państwa
członkowskie są zobowiązane do efektyw-
nego wykonywania postanowień prawa
wspólnotowego (w tym orzeczeń Trybuna-
łu Sprawiedliwości UE). W związku z tym
sądy krajowe zobowiązane są do odstąpie-
nia od stosowania regulacji krajowych
sprzecznych z prawem wspólnotowym (za-
sada pierwszeństwa) i jeżeli to możliwe do
stosowania w to miejsce bezpośrednio sku-
tecznych przepisów prawa wspólnotowe-
go – doktryna bezpośredniego skutku
norm europejskich (direct effect)15. Należy
wyraźnie zaznaczyć, że zdaniem TSUE i
doktryny dotyczy on również organów ad-
ministracji państwowej i samorządowej
(np. inspekcji pracy i urzędów pracy)16. Ko-
lejną powinnością przedstawicieli judyka-
tury, organów administracji państwowej i
samorządowej, a więc w Polsce również
Państwowej Inspekcji Pracy, jest obowiązek
interpretacji prawa krajowego w świetle
celów i brzmienia prawa wspólnotowego17.

Najważniejszym orzeczeniem Trybunału, z
którego wywodzi się doktryna bezpośred-
niego skutku, jest wyrok z dnia 5 lutego
1963 r. w sprawie NV Algemene Transport
en Expeditie Ondernemig van Gend & Loos
v. Netherlands Inland Revenue Administra-
tion18. Trybunał określił w tym orzeczeniu
warunki, jakie musi spełniać regulacja
wspólnotowa, aby można jej było przypi-
sać przymiot bezpośredniej skuteczności.
Otóż norma taka powinna być: 

1) jasna i precyzyjna – w sposób jasny 
i precyzyjny określa prawa i obowiązki, 

2) bezwarunkowa – nie jest uzależniona
od spełnienia określonego warunku, np.
wydania przepisu krajowego, 

3) nieuznaniowa – nie pozostawia adre-
satom marginesu uznania przy wykonaniu
nałożonych obowiązków.

Uważam, że uwzględniając powyższe,
klauzula 5 załącznika do dyrektywy doty-
czącej porozumienia ramowego w sprawie
pracy na czas określony nie wywołuje bez-
pośredniego skutku w sferze stosunków
pracy w Polsce. Z całą pewnością norma za-
warta w punkcie 5 załącznika do dyrektywy
nie spełnia trzech wskazanych warunków
bezpośredniej skuteczności regulacji
wspólnotowych w wewnętrznym porząd-
ku prawnym państwa członkowskiego (ja-
sność i precyzyjność, bezwarunkowy i nie-
uznaniowy charakter). Przede wszystkim
unormowanie dyrektywy nie jest na tyle ja-
sne i precyzyjne, aby na jego podstawie
można było stwierdzić nabycie praw przez
obywatela i powstanie obowiązków po
stronie państwa – pracodawcy. Ponadto
normy dyrektywy nie są regulacją o charak-
terze bezwarunkowym i nieuznaniowym.
Realizacja jej postanowień wymaga podję-
cia właściwych działań legislacyjnych przez
państwa członkowskie19. Niezwykle ważny
dla rozpatrywanej kwestii jest wyrok Trybu-
nału z dnia 15 kwietnia 2008 r. w sprawie
Impact przeciwko Minister for Agriculture
and Food, Minister for Arts, Sport and To-
urism, Minister for Communications, Mari-
ne and Natural Resources, Minister for Fo-
reign Affairs, Minister for Justice, Equality
and Law Reform, Minister for Transport20.
TSUE stwierdził w punkcie 2 jego sentencji,
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z uwzględnieniem celów i założeń prawa europejskiego, za-
pewnia – w przypadku norm wspólnotowych pozbawionych
przymiotu bezpośredniego skutku – ich względną skutecz-
ność i jednolitość we wszystkich państwach. Toteż obowią-
zek dokonywania prowspólnotowej wykładni regulacji kra-
jowych nazywany jest zasadą skutku pośredniego (indirect
effect)25. 

Jeśli chodzi o długoterminowe umowy o pracę na czas
określony, należy uznać, że jeden z celów dyrektywy doty-
czącej porozumienia ramowego w sprawie pracy na czas
określony, tj. zapobieganie nadużyciom polegającym na wy-
korzystywaniu umów lub stosunków pracy na czas określo-
ny, wymaga zarówno od sądów, jak i organów administracji
oceny konkretnych stanów faktycznych z uwzględnieniem
postanowień dyrektywy. W moim przekonaniu w niektórych
sytuacjach, gdy dochodzi do zawarcia 10- czy 15-letnich
umów o pracę na czas określony z klauzulą z art. 33 k.p., przy
uwzględnieniu celu i ducha przedmiotowej dyrektywy, każ-
dy organ administracji może stwierdzić, że dochodzi do nad-
użycia zatrudnienia terminowego. 

Reasumując, zarówno TSUE, jak i przedstawiciele doktryny
prawa pracy wskazują, że obowiązki w zakresie skutków bez-
pośredniego i pośredniego regulacji dyrektyw unijnych do-
tyczą nie tylko sądów, ale również organów administracji pu-
blicznej. Z całą pewnością w zakresie spraw dotyczących
umów o pracę takim organem właściwym rzeczowo jest in-
spektor pracy. W Polsce to właśnie Państwowa Inspekcja Pra-
cy jest organem państwowym wyspecjalizowanym w zakre-
sie przestrzegania przepisów prawa pracy. Tak więc należy
jeszcze raz powtórzyć, że inspektorzy pracy, w przypadku
stwierdzenia nadużywania zatrudnienia okresowego po-
przez zawieranie długoterminowych umów na czas określo-
ny, mogą i powinni stosować wnioski profilaktyczne doty-
czące zaprzestania zawierania długoterminowych umów o
pracę na czas określony z dopuszczalnością ich wcześniej-
szego rozwiązania za dwutygodniowym wypowiedzeniem
w warunkach, w których powinny być zawarte umowy o pra-
cę na czas nieokreślony. Takie działania powinny być podej-
mowane przede wszystkim podczas realizacji tematów 100
C „Zawieranie umów terminowych – kontrole skargowe” oraz
100 D „Zawieranie umów terminowych – pozostałe kontrole”.   

nadinspektor Karol Łapiński
OIP Białystok
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iż klauzula 5 pkt 1 porozumienia ramowe-
go w sprawie pracy na czas określony, za-
wartego w dniu 18 marca 1999 r. i stano-
wiącego załącznik do dyrektywy 1999/70,
nie jest bezwarunkowa i wystarczająco
precyzyjna, aby jednostki mogły się na nią
powoływać przed sądem krajowym. Wy-
znacza ona jedynie państwom członkow-
skim ogólny cel polegający na zapobiega-
niu nadużyciom wynikającym z wykorzy-
stywania kolejnych umów o pracę lub sto-
sunków pracy na czas określony, pozosta-
wiając im wybór środków do jego osią-
gnięcia. Toteż Trybunał Sprawiedliwości
Unii Europejskiej uznał, że na podstawie
unormowań klauzuli 5 pkt 1 porozumienia
ramowego nie można wystarczająco pre-
cyzyjnie określić minimalnego poziomu
ochrony, przepis ten nie jest bezwarunko-
wy i wystarczająco precyzyjny, aby jed-
nostki mogły się na niego bezpośrednio
powoływać przed sądem21.

Tak więc przy niewłaściwej implementa-
cji postanowień omawianej dyrektywy i w
związku z nieprecyzyjnością i brakiem
bezwarunkowości klauzuli 5 nie wywołuje
ona w Polsce skutku bezpośredniego w
stosunkach pracy nawiązanych zarówno z
pracodawcami „państwowymi”, jak i „pry-
watnymi”. Poprzestanie na tej konstatacji
powodowałoby brak możliwości osiągnię-
cia celów i założeń dyrektyw. Efektem dą-
żenia do zapewnienia skuteczności nie-
prawidłowo transponowanych unormo-
wań dyrektyw jest ciążący na organach
krajowych stosujących prawo obowiązek
dokonywania przez nie tak zwanej wy-
kładni prowspólnotowej. 

Zgodnie z obowiązującymi w prawie UE
zasadami w przypadku stwierdzenia
sprzeczności pomiędzy normą krajową a
wspólnotową lub opóźnionego wdrożenia
dyrektywy do krajowego systemu prawne-
go, przy jednoczesnym braku bezpośred-
niej skuteczności odpowiednich przepi-
sów dyrektywy, sądy krajowe oraz inne or-
gany stosujące prawo są zobowiązane do
dokonywania wykładni prawa wewnętrz-
nego tak dalece, jak jest to możliwe, zgod-
nie z brzmieniem dyrektywy i realizowa-
nym przez nią celem, by osiągnięte zostały

rezultaty wskazane dyrektywą22. Obowią-
zek dokonywania wykładni prawa krajo-
wego z uwzględnieniem celu i brzmienia
regulacji wspólnotowych wynika przede
wszystkim z art. 10 Traktatu o funkcjono-
waniu Unii Europejskiej, w myśl którego
państwa członkowskie powinny podjąć
wszelkie niezbędne środki w celu realizacji
zobowiązań wypływających z prawa
wspólnotowego. Zasada prowspólnotowej
wykładni wynika ponadto z odpowiednich
przepisów poszczególnych dyrektyw UE,
na przykład zgodnie z artykułem 2 dyrek-
tywy w sprawie pracy na czas określony:
„Państwa Członkowskie wprowadzają w
życie przepisy ustawowe, wykonawcze i
administracyjne, niezbędne do wykonania
niniejszej dyrektywy, w terminie do dnia 10
lipca 2001 r. lub zapewniają, że najpóźniej
w tym terminie partnerzy społeczni wpro-
wadzą, w drodze porozumienia, niezbędne
ku temu środki. Od Państw Członkowskich
wymaga się podjęcia wszelkich środków
niezbędnych dla umożliwienia im stałego
zapewniania realizacji celów określonych
w niniejszej dyrektywie”. 

Tak więc sądy krajowe i organy admini-
stracji państwowej powinny interpretować
i stosować regulacje przyjęte w celu wdro-
żenia danego aktu prawnego zgodnie z
wymogami prawa wspólnotowego, mak-
symalnie korzystając ze swobody uznania
przysługującej na gruncie prawa we-
wnętrznego. Przykładowo, w postanowie-
niu z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie 
C-519/08 Archontia Koukou przeciwko Elli-
niko Dimosio TSUE uznał, że do sądu krajo-
wego należy dokonanie w największym
możliwym stopniu takiej wykładni prawa
wewnętrznego, która będzie zgodna 
z klauzulą 5 pkt 1 i klauzulą 8 pkt 3 Porozu-
mienia ramowego w sprawie pracy na czas
określony23.

W procesie wykładni prawa wewnętrz-
nego w dalszym ciągu należy stosować
wykładnię językową, logiczną, systemową,
funkcjonalną i historyczną, ale zdecydowa-
nie na pierwszym miejscu trzeba postawić
wykładnię celowościową w wymiarze pra-
wa wspólnotowego24. To zobowiązanie do-
konywania wykładni prawa krajowego 

W przedmiocie długoter-
minowych umów o pracę
na czas określony stanowi-
sko Sądu Najwyższego od
wielu lat się nie zmienia. 
W uzasadnieniu jednego 
z wyroków sąd uznał, że 
w polskim prawie uznanie
ważności i legalności wielo-
letniego zatrudnienia termi-
nowego może być kwalifi-
kowane jako obejście prze-
pisów dopuszczających je-
dynie dwukrotne zawarcie
umów o pracę na czas
określony. 
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chlorofenol, związki arsenu, związki chromu, a także pył skórza-
ny, pył drewna bukowego i inne. Jako garbniki stosowane są
m.in. związki nieorganiczne chromu, cyrkonu, glinu, żelaza, tyta-
nu oraz organiczne, m.in. formaldehyd, glutaraldehyd i garbniki
pochodzenia roślinnego. Podstawowy proces obróbki skór
(m.in. czyszczenie, odtłuszczanie i garbowanie nadające właści-
wości użytkowe surowych skór) odbywa się w tzw. dziale mo-
krym. Operacje te wykonywane są głównie w lajtrach, cytrokach
i bębnach. Po wygarbowaniu skóra poddawana jest procesom
wykańczania, które podnoszą jej walory użytkowe i nadają po-
żądany wygląd. Podstawowe operacje wykańczania realizowa-
ne są w działach suchych. Te procesy wykonywane są przy uży-
ciu m.in. pras, strzyżarek, czesarek, trzepaczek, szlifierek, międla-
rek, suszarek. Często użytkowane maszyny to „samoróbki”.

W procesie pracy w garbarniach występują więc zagrożenia
o dużym nasileniu, poczynając od czynników mechanicznych,
chemicznych, po biologiczne (choroby odzwierzęce). Ponadto
w pomieszczeniach i na stanowiskach pracy pojawia się zapy-
lenie i hałas. Dalekie od komfortu warunki pracy pogarsza nie-
przyjemny zapach garbowanych skór oraz wilgoć wynikająca
z technologii. 

Inspektorzy z Portugalii i Niemiec

Inspektor Tadeusz Hajduk w obecności dwóch członków Ze-
społu Oceniającego z Portugalii i Niemiec oraz tłumacza podjął
czynności kontrolne w zakładzie charakteryzującym się wspo-
mnianą wcześniej specyfiką, zlokalizowanym w Nowym Targu.
Kontrola odbyła się 2 października ub.r. i zgodnie z programem
SLIC trwała ok. 3 godziny, w czasie których inspektor pracy miał
zaprezentować swój warsztat inspektorski. Dalsze czynności, 
w dniu następnym, inspektor realizował sam, z obowiązkiem
złożenia gościom pełnej informacji o przebiegu pozostałych
części kontroli i uzyskanych efektach.

Sytuacja była niewątpliwie stresująca nie tylko dla inspekto-
ra pracy, który musiał przeprowadzić kontrolę w obecności in-
nych osób, wnikliwie obserwujących wszelkie jego czynności,
ale również dla pracodawcy, który wcześniej nie był poinfor-
mowany o zamiarze podjęcia kontroli, a udział w czasie kon-
troli dodatkowych trzech osób posługujących się obcym języ-
kiem potęgowała ten stres.

Wysoko oceniono kunszt, jakim wykazał się inspektor pracy,
umiejętnie komunikując się z pracodawcą i nawiązując kontakt
z pracownikami, a także udzielając porad i przekazując materia-
ły prewencyjne. Pozwoliło to nieco zniwelować stresującą sytu-
ację, co później zostało wyjątkowo wysoko ocenione przez
przedstawicieli SLIC. Uznanie gości wzbudziło także wychwyce-
nie przez inspektora pracy zagrożeń podczas kontroli stanowisk
pracy. Stwierdził on m.in., że na przekładniach układu napędo-
wego pasowego przy maszynach do obróbki skór brakowało
osłon, a obracające się bębny nie miały zabezpieczenia przed

uderzeniem lub pochwyceniem pracownika. Brakowało osłon
sprzężonych z urządzeniem blokującym na elementach wirują-
cych ruchomych, nie było urządzeń do zatrzymania awaryjnego
maszyny. Inspektor pracy stwierdził również: brak lub niestoso-
wanie wentylacji w miejscu powstawania oparów substancji
chemicznych, pyłów; przechowywanie substancji chemicznych
w nieoznakowanych pojemnikach; brak charakterystyk stoso-
wanych substancji chemicznych; nieprowadzenie rejestrów ro-
dzajów prac wykonywanych w kontakcie z substancjami lub
procesami o działaniu rakotwórczym oraz rejestru pracowników
zatrudnionych przy tych pracach.

Inspektor pracy w pierwszym dniu kontroli w obecności go-
ści, wykorzystując program komputerowy „Navigator” oraz
podręczną drukarkę, wydał na piśmie dziewięć decyzji wstrzy-
mujących prace lub eksploatację maszyn oraz dwie decyzje z
rygorem natychmiastowego wykonania (art. 108 k.p.a). Po za-
kończeniu w tym dniu czynności kontrolnych inspektor pracy
odpowiadał gościom na mnóstwo szczegółowych pytań, wni-
kających głęboko w zagadnienia techniczne i obowiązujące
procedury związane z warsztatem inspektorskim i konkretny-
mi sytuacjami, które wystąpiły w czasie kontroli. Goście byli
usatysfakcjonowani uzyskaną wiedzą, przybliżającą im prak-
tyczną stronę działalności inspektora pracy w Polsce.

Kontynuując samodzielnie czynności kontrolne, 3 paździer-
nika ub.r. inspektor uznał, że bezpośrednie zagrożenia zostały
zlikwidowane. Jednak w związku ze stwierdzeniem wykroczeń
pracodawca został ukarany mandatem. O efektach pokontrol-
nych poinformowano przedstawicieli SLIC, którzy przekazali
swoje spostrzeżenia i ustalenia do centrali SLIC, przyznając
wysoką skuteczność działaniom inspektora pracy z Krakowa.

starszy inspektor Tadeusz Hajduk
nadinspektor Stanisław Niemiec

OIP Kraków

Zespół oceniający tworzyli doświadczeni
inspektorzy pracy z dziewięciu państw
członkowskich UE: Wielkiej Brytanii, Słowa-
cji, Danii, Portugalii, Niemiec, Finlandii, Ho-
landii, Cypru i Malty. OIP w Krakowie zna-
lazł się wśród pięciu inspektoratów, w któ-
rych współuczestniczyli oni w działaniach
kontrolnych. 

Celem uczestnictwa w kontrolach było za-
poznanie się z obowiązującymi procedura-
mi oraz ich stosowaniem w praktyce. In-
spektorzy pracy z państw unijnych szczegól-
ną uwagę zwracali na komunikację inspek-
tora pracy z pracodawcą, nawiązywanie
kontaktu z pracownikami lub przedstawi-
cielami pracowników, dostrzeganie zagro-
żeń i natychmiastową reakcję na nie, ade-
kwatność stosowanych środków prawnych
do stwierdzonych nieprawidłowości, pro-
porcję czasu poświęconego na sprawdzanie
dokumentacji i faktyczną kontrolę miejsc
pracy, udzielanie porad i działania prewen-
cyjne inspektora, a także przygotowanie do
kontroli i korzystanie z materiałów pomoc-
niczych, np. programu „Navigator”.

W małej garbarni

W ramach procedur obowiązujących w
PIP Tadeusz Hajduk, starszy inspektor pra-
cy w krakowskim okręgu, podjął się wyty-
powania zakładu i zaplanowania kontroli
pod kątem zaprezentowania pełnego
warsztatu inspektorskiego. Zdecydował się
na przeprowadzenie kontroli w małym za-
kładzie garbarskim, zatrudniającym poni-
żej 10 pracowników, dotychczas niekontro-
lowanym przez PIP, reprezentującym bran-
żę historycznie związaną z terenem Podha-
la. Zaplanowana kontrola została zaakcep-

towana przez kierownictwo, pozostały jed-
nak wątpliwości, czy w zakładzie wystąpią
sytuacje pozwalające na zaprezentowanie
pełnego warsztatu inspektorskiego.

Przed podjęciem kontroli goście zapozna-
li się ze specyfiką zakładów branży garbar-
skiej oraz uwarunkowaniami gospodarczy-
mi i historycznymi tego regionu. Na Podhalu
hodowla owiec oraz produkcja wyrobów ze
skór owczych zachowywane były przez
dziesiątki lat i przekazywane kolejnym po-
koleniom. Druga połowa XX wieku to okres
prosperity w tej branży, skóry owcze znajdo-
wały wówczas nabywców i w Polsce, i poza
jej granicami. Koniec ubiegłego wieku to co-
raz mniejsza moda na skóry naturalne, co
odbiło się również na kondycji zakładów
garbarskich i ich liczbie. Obecnie na tym te-
renie jest kilka średniej wielkości zakładów,
powstałych jeszcze w latach 90., zlokalizo-
wanych na wydzielonych terenach, stosują-
cych nowe maszyny i technologie, oraz kil-
kadziesiąt małych zakładów przydomo-
wych, gdzie produkcję oparto na tradycyj-
nych technologiach i zatrudnieniu zazwy-
czaj kilku pracowników, często członków ro-
dzin. Produkcja w małych garbarniach pro-
wadzona jest w wydzielonych pomieszcze-
niach domów mieszkalnych lub pomiesz-
czeniach dobudowanych do tych domów,
ich wielkość i funkcjonalność ograniczona
była istniejącą infrastrukturą czy warunkami
otoczenia.

Technika garbowania skór jest złożona, a
procesy i operacje uszlachetniania są źró-
dłem emisji wielu substancji chemicznych
szkodliwych dla zdrowia. Występują tu mię-
dzy innymi związki rakotwórcze lub praw-
dopodobnie rakotwórcze, takie jak m.in. te-
trachloroeten, benzen, formaldehyd, penta-

Tadeusz Hajduk, Stanisław Niemiec
Z inspektorskiej 

praktyki

Warsztat inspektora pracy pod lupą SLIC

Zespół ekspertów Komi-
tetu Wyższych Inspekto-
rów Pracy (SLIC) doko-
nał na przełomie wrze-
śnia i października ub.r.
oceny systemu inspekcji
pracy w Polsce. Chodziło
o ustalenie, czy unijne
przepisy bezpieczeń-
stwa pracy i ochrony
zdrowia są skutecznie 
i sprawnie stosowane
oraz egzekwowane 
w polskim systemie 
inspekcyjnym. 
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Sądząc po tym, jakie było spektrum zagad-
nień Olimpiady Młodych Producentów Rol-
nych i w jaki sposób poradzili sobie z pyta-
niami jej uczestnicy, można powiedzieć, że
młody polski rolnik musi dziś być niczym
omnibus – mówił prof. dr hab. inż. Sylwe-
ster Tabor z UR w Krakowie, przewodniczą-
cy komisji ekspertów, wśród których był
Tomasz Staniec, zastępca okręgowego in-
spektora pracy ds. nadzoru OIP w Kielcach. 

Finał olimpiady odbył się podczas Targów AGROTECH oraz
Targów LAS-EXPO w Kielcach. Państwowa Inspekcja Pracy
była jej współorganizatorem.

Tomasz Staniec, zastępca okręgowego inspektora pracy
do spraw nadzoru OIP w Kielcach.

Co zrobiło na panu największe wrażenie podczas rywa-
lizacji młodych producentów rolnych?

Wiedza i sposób jej przekazywania, szczególnie podczas
ostatniego etapu, który był otwarty dla publiczności. Finali-
ści nie tylko znali odpowiedzi na pytania, ale przede wszyst-
kim rozumieli, o czym mówią. Ma to ogromne znaczenie w
odniesieniu do zagadnień technicznego bezpieczeństwa

pracy w rolnictwie. Byłem współautorem pytań z tej dziedzi-
ny. Cieszę się też, że na podium, zajmując świetne drugie

miejsce, znalazła się jedyna w tym gronie kobieta. Bardzo
obrazowo i przekonująco wyjaśniała nawet te kwestie, które
– jak twierdziła – nie były jej najmocniejszą stroną, a dotyczy-
ły techniki, m.in. działania kolektorów słonecznych.

Kielecki okręg słynie z prężnych działań prewencyj-
nych w rolnictwie. Od czego zależą tu dobre wyniki? 

Przede wszystkim od zaangażowania ludzi, którzy się tym
zajmują. W naszym okręgu działania w rolnictwie od lat ko-
ordynuje Stanisław Golmento, wspierany merytorycznie
przez inspektorów pracy i pracowników sekcji prawnej oraz
prewencji. Oni znają to środowisko i jego uwarunkowania,
co w połączeniu z ich zaangażowaniem daje konkretne efek-
ty. Przeprowadzają szkolenia dla rolników, wizytują gospo-
darstwa rolne i prace polowe, współuczestniczą w organiza-
cji olimpiad i konkursów dla rolników oraz ich rodzin, udzie-
lają porad. Sukces wielu naszych przedsięwzięć w rolnictwie
nie byłby jednak możliwy, gdyby nie dobra współpraca okrę-
gu z partnerami, wśród których jest KRUS.

Jan Jóźwik, zastępca okręgowego inspektora pracy do
spraw prawno-organizacyjnych OIP w Kielcach.

Jakie znaczenie ma udział inspekcji w tego typu przed-
sięwzięciach jak AGROTECH?

To jest dla nas bardzo ważne miejsce. Cieszymy się, że wła-
śnie tutaj mogliśmy rozpocząć drugi etap kampanii adreso-
wanej do rolników. Dzięki temu, że wychodzimy do nich z ta-
kimi inicjatywami, odbierają nas jak swoich sprzymierzeń-
ców, którzy doradzają i pomagają. To jest spory sukces, mie-
rzony świadomością bezpieczeństwa pracy w rolnictwie,
która ma przecież wpływ na liczbę wypadków.

Tu jest bardzo dużo młodych, wykształconych ludzi,
którzy chcą korzystać z nowoczesnej techniki i z facho-
wego wsparcia inspekcji. 

To jest naszym atutem w kontaktach z nowym pokoleniem
rolników, którzy już korzystają z najnowocześniejszego
sprzętu, jak ten eksponowany na targach. Wiedzą, czego
chcą i do tego konsekwentnie dążą. To są wymagający i świa-
domi partnerzy. Doskonale zdają sobie sprawę z tego, że no-
woczesność wiąże się z zapewnieniem większych standar-
dów bezpieczeństwa, a tu gramy do tej samej bramki.

Krzysztof Bielecki, dyrektor Departamentu Prewencji 
i Promocji GIP.

Wręczał pan nagrodę ufundowaną przez PIP jednemu
z laureatów Olimpiady Wiedzy Młodych Producentów
Rolnych. Co pan mu wtedy powiedział?

Przede wszystkim gratulowałem wiedzy, jaką się wykazał,
bo pytania były bardzo trudne, zarówno te z fizjologii roślin
czy budowy maszyn, jak i te związane z programami wspar-
cia obszarów wiejskich lub technicznym bezpieczeństwem
pracy. Poziom był niesamowity i czapki z głów
przed tymi, którzy osiągnęli te czołowe miejsca. 

Jak widzi pan przyszłość rolnictwa, które
wciąż jeszcze charakteryzuje się dużą wypadko-
wością?

Liczba wypadków w rolnictwie, choć malejąca,
wciąż jest problemem. Stąd udział inspekcji pracy
w różnych przedsięwzięciach, od wizytacji gospo-
darstw rolnych, akcji żniwnych po kampanie takie
jak ta, która dziś wkroczyła w drugi etap realizacji.
Bardzo stawiamy tu na ludzi młodych, którzy zupeł-
nie inaczej podchodzą do bezpieczeństwa pracy.
Wybierając świadomie zawód rolnika, starają się
posiąść jak największą wiedzę związaną z prowa-
dzeniem gospodarstwa, bo dobrze wiedzą, że od
tego zależy nie tylko ich sukces ekonomiczny, ale i
bezpieczeństwo oraz komfort tej pracy. Inspekcja

pracy wspiera ich, bo to jest właściwy kierunek, który pozwa-
la liczyć na większe zaangażowanie samych rolników w bu-
dowanie dobrej strategii swoich gospodarstw rolnych.

Dawid Krawczyk z Jeżowa w powiecie lublinieckim w wo-
jewództwie śląskim prowadzi razem z rodzicami gospodar-
stwo rolne ukierunkowane na produkcję roślinną oraz zwie-
rzęcą – tucz trzody chlewnej. W bieżącym roku zdobył trze-
cią nagrodę w Olimpiadzie Młodych Producentów Rolnych,
którą ufundował główny inspektor pracy. 

Dlaczego zdecydował się pan wziąć udział w tej olim-
piadzie? Jej poziom zaskoczył nawet samych ekspertów.

Chciałem wypróbować swoje siły, sprawdzić się. To nie
było łatwe, ale warto było. Miałem już pewne doświadcze-
nie, bo w olimpiadzie uczestniczyłem po raz drugi. Wtedy
niewiele zabrakło, by dostać się do ścisłej dziesiątki. To mnie
zmotywowało do nauki i kolejnego startu w tym roku.

Do tej samej bramki
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Wiedza współczesnego rolnika musi być napraw-
dę imponująca, a jej weryfikowanie przed takim fo-
rum jak targowa publiczność to nie lada wyczyn.
Które z pytań sprawiło panu największą trudność?

Chodziło o przepisy dotyczące funkcjonowania
KRUS-u. Pozostałe nie stanowiły problemu, może także
dlatego, że kończę studia na kierunku agroekonomia
na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Wiele też na-
uczyłem się, pracując w gospodarstwie z rodzicami.

Czy kiedykolwiek zetknął się pan z inspekcją pra-
cy, która od lat zajmuje się również wizytowaniem
gospodarstw rolników?

Osobiście nie, ale wiem, że inspektorzy pracy bywają
u rolników w trakcie żniw. Wśród starszych budzą re-
spekt, młodzi odbierają ich wizyty jak możliwość zasię-
gnięcia informacji. Warto się dowiedzieć, co w gospo-
darstwie należy poprawić, żeby było nie tylko bezpiecz-
niej, ale i lepiej. 

Czy z kwestiami bezpieczeństwa pracy w rolnic-
twie zetknął się pan w szkole czy dopiero podczas
studiów?

Niestety w szkole w ogóle nie było takich zagadnień.
To się powinno zmienić. Być może inspektorzy pracy
mogliby też współpracować z uczelniami, bo to byłby
dobry sposób, by młodym ludziom, którzy swoje życie
zawodowe wiążą z rolnictwem, uświadamiać zagroże-
nia, mówić o bezpiecznych rozwiązaniach. Oni to na
pewno wykorzystają w swoich gospodarstwach. Ja bym
tak zrobił. 

W czym pana zdaniem tkwi największy problem,
jeśli chodzi o tak dużą liczbę wypadków w rolnic-
twie?

Z jednej strony wynikać to może z często przestarza-
łego parku maszynowego, a drugiej zaś z lekkomyślno-
ści rolników, nieprzestrzegania podstawowych zasad
bhp. Wciąż jeszcze rolnicy opierają się na złych nawy-
kach, np. cieszą się, gdy ich kilkuletnie dziecko potrafi
jeździć ciągnikiem czy obsługiwać niebezpieczne zwie-
rzęta. Dla nich to jest powodem do dumy, dla mnie zaś
skrajną nieodpowiedzialnością, najłagodniej mówiąc.

Co może być sposobem na tego typu zachowania?
Na przykład udział w konkursie „Bezpieczne gospodar-

stwo rolne”. Gdy u nas jeden z rolników wygrał go, to inni
dochodzili do wniosku, że przecież wcale nie muszą być
gorsi. To ich pozytywnie motywuje i przekłada się na
bezpieczeństwo.

Rozmawiała: Beata Pietruszka-Śliwińska

Podczas XX Międzynarodowych Targów Techni-
ki Rolniczej AGROTECH oraz Targów Przemysłu
Drzewnego i Gospodarki Zasobami Leśnymi
LAS-EXPO w Kielcach, które trwały od 7 do 9
marca br., Okręgowy Inspektorat Pracy w Kiel-
cach zorganizował w Centrum Kongresowym
stoisko informacyjne w związku z rozpoczęciem
drugiej edycji kampanii PIP „Szanuj życie! Bez-
pieczna praca w gospodarstwie rolnym”. 

Udzielano porad prawnych, emitowano filmy instruktażowe dla
rolników oraz spoty reklamowe kampanii, dystrybuowano wydaw-
nictwa prewencyjne PIP oraz okolicznościowe ulotki informacyjne,
opracowane przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze, partnera kam-
panii. Dodatkowymi atrakcjami dla odwiedzających stoisko rolni-

Rolnicze „Szanuj życie”
po raz drugi

ków oraz ich dzieci były quizy i konkursy premiowane nagro-
dami. Ciekawą inicjatywą był konkurs „Oznacz niebezpieczne
miejsca w gospodarstwie”, w którym startowały dwuosobowe
zespoły: dziecko oraz rodzic lub opiekun. Drugiego dnia tar-
gów odbył się pokaz ratownictwa w wykonaniu Harcerskiej
Grupy Ratowniczej z Buska-Zdroju. Atrakcją dla odwiedzają-
cych stoisko PIP były występy kapeli ludowej, zainteresowa-
niem cieszyły się materiały promocyjne z logotypem kampa-
nii „Szanuj życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym”,
którymi obdarowywani byli goście.

Podczas targów rozstrzygnięty został krajowy finał Olimpia-
dy Młodych Producentów Rolnych, który honorowym patro-
natem objęła Iwona Hickiewicz, główny inspektor pracy. Ce-
lem olimpiady, odbywającej się już po raz trzydziesty drugi,
jest rozbudzanie ambicji i poszerzanie wiedzy młodego poko-
lenia producentów rolnych oraz uczniów posiadających lub
współgospodarujących w gospodarstwie rolnym. Głównym
organizatorem jest Zarząd Krajowy Związku Młodzieży Wiej-
skiej. PIP od lat włącza się w jej realizację i przebieg, m.in. po-
przez udział specjalisty w pracach komisji finału krajowego
oraz zakup nagrody rzeczowej dla jednego z laureatów. 

W trakcie jubileuszowej wystawy AGROTECH odbyła się
również doroczna Gala Medalowa. Wśród tegorocznych wy-
różnień znalazły się: Puchar Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi, statuetki „Maszyna Rolnicza Roku”, nagrody Stowarzy-
szenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Rol-

nictwa, Znaki Bezpieczeństwa KRUS wraz ze statuetkami
„Dobrosław”, Puchar Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz znaki
promocyjne „Wyrób na medal”, przyznawane przez Przemy-
słowy Instytut Maszyn Rolniczych z Poznania. Podobnie jak
w latach poprzednich spółka Targi Kielce przyznała wyróż-
nienia i złote medale za produkty prezentowane na targach
AGROTECH i towarzyszącej im wystawie LAS-EXPO oraz za
oryginalność prezentacji stoisk.

W trakcie uroczystej gali dyrektor Krzysztof Bielecki od-
czytał list głównego inspektora pracy adresowany do Zarzą-
du Targów Kielce, z okazji organizacji dwudziestej, jubile-
uszowej edycji targów. „Już od 20 lat Targi AGROTECH są oka-
zją do promowania wśród rolników maszyn i urządzeń, które
nie tylko ułatwiają pracę, ale czynią ją bezpieczniejszą. Moż-
liwość zgromadzenia w jednym miejscu tak bogatej oferty
sprzętów rolniczych, spełniających najwyższe standardy
bezpieczeństwa pracy, to zasługa Organizatorów Targów” –
pisze w liście Iwona Hickiewicz. Podziękowała organizato-
rom za wkład wniesiony w kształtowanie kultury bezpiecz-
nej pracy w rolnictwie i zwróciła uwagę, że inspekcja pracy
kontynuuje kampanię społeczną „Szanuj życie! Bezpieczna
praca w gospodarstwie rolnym”. Tegoroczne działania pre-
wencyjne skupione będą na upowszechnianiu wiedzy na te-
mat zapobiegania wypadkom związanym z obsługą maszyn
i pojazdów rolniczych. 

Dziękując partnerom kampanii – Ministerstwu Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, Krajowej Radzie Izb Rolniczych, Związkowi
Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Związkowi Młodzieży
Wiejskiej, Polskiej Izbie Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rol-
niczych oraz patronom medialnym: telewizji TVR, miesięcz-
nikowi „TopAgrar” oraz tygodnikowi „Poradnik Rolniczy” –
Krzysztof Bielecki podkreślił, że dzięki ich zaangażowaniu
możliwa jest skuteczna i efektywna realizacja celów i założeń
kampanii.

Katarzyna Mietelska
Departament Prewencji i Promocji GIP

Promocja kampanii

Fot. Jerzy Janusz
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Z prewencją 
jak z wychowywaniem
dzieci

Rozmowa z Romanem Wzorkiem, 
nadinspektorem pracy, szefem Sekcji 

Prewencji i Promocji Okręgowego 
Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy

Od kilku lat zajmuje się pan prewencją, od kilkudzie-
sięciu lat prowadzi kontrole. Którą z tych form działania
uważa pan za skuteczniejszą?

Moim zdaniem zdecydowanie lepsze rezultaty przynoszą
działania prewencyjne. Muszą jednak odbywać się w korela-
cji z kontrolami, gdyż pracodawcy nie są jeszcze dziś przygo-
towani wyłącznie do prewencyjnego traktowania. Jestem
przekonany, że jeśli udałoby się zrównoważyć liczbę progra-
mów prewencyjnych z kontrolnymi, to w eliminowaniu za-
grożeń i wypadków przy pracy osiągnęlibyśmy efekt, do któ-
rego w inspekcji pracy dążymy. W 2013 roku na ponad 50
programów kontrolnych przypadały 22 prewencyjne, co
oznacza ich wzrost. Z mojego doświadczenia wynika, że do-
brze sprawdza się też łączenie tych działań, jak to ma miejsce
w przypadku zdobywania przez pracodawców dyplomów
PIP. Najpierw szkolimy ich, dajemy materiały, a gdy praco-
dawcy przeprowadzą samokontrolę, robimy audyt.

Jak pracodawcy reagują na inspekcyjną prewencję?
Trochę z niedowierzaniem, trochę z nieufnością. Często

pytają, o co właściwie nam chodzi; z obawą, czy przypad-
kiem nie sprowadzi to na nich kłopotów. Wciąż jeszcze widzą
w nas organ, który wyłącznie kontroluje i karze. Potwierdza
to jedno z moich spotkań prewencyjnych, podczas którego
pani prezes zakładu tłumaczyła jednemu z uczestników, że
nie wierzy w to, by inspekcja pracy robiła cokolwiek w opar-
ciu o prewencję, a nie karanie.

Może wynika to z obawy, że jeśli przyznają się do nie-
dociągnięć, zostaną ukarani?

Myślę, że takie odczucia ma wielu pracodawców. Musimy
mieć tego świadomość, idąc do nich z prewencją. Inaczej nie
osiągniemy jej celu, czyli między innymi zmiany stereoty-
pów. Chodzi o „przeszufladkowanie” na poziomie mental-
nym, które dotyczy również nas, inspektorów pracy. Warto to

robić, bo biorąc pod uwagę możliwości kontrolne inspekcji
pracy i liczbę pracodawców, statystycznie do każdego nich
trafialibyśmy raz na 10 lat. Tymczasem poprzez działania pre-
wencyjno-kontrolne możemy docierać do znacznie szersze-
go kręgu pracodawców i to na zupełnie innej płaszczyźnie.

Czy to oznacza, że podczas prewencyjnego audytu in-
spektor nie posłuży się środkami pozaprewencyjnymi?

Jeżeli inspektor pracy stwierdzi zagrożenie życia lub zdro-
wia, to oczywiście bezwzględnie musi reagować, także po-
sługując się sankcjami w postaci mandatu czy skierowania
sprawy do sądu. Pracodawca powinien jednak wiedzieć, że
inspektor robi to również w jego interesie, chroniąc go w ten
sposób przed konsekwencjami zaniedbań. Jednak z mojej
wieloletniej praktyki wynika, że 60-70 proc. nieprawidłowo-
ści, stwierdzanych w trakcie działań prewencyjnych, dotyczy
spraw organizacyjnych, które pracodawcy eliminują na bie-
żąco i to zwykle niewielkim kosztem.

Co najbardziej zaskakuje pracodawców w prewencji?
To, że prewencja im służy, a nasze działania wcale nie są

sztuką dla sztuki. Dobrym przykładem jest podejście praco-
dawców do oceny ryzyka zawodowego. Zwykle są przekona-
ni, że robią je, bo wymaga tego od nich inspekcja. I są na-
prawdę zaskoczeni, gdy udowodnię im, powołując się na
konkretne przykłady, jak bardzo właściwe przeprowadzenie
oceny ryzyka i dokładne rozpoznanie zagrożeń przekłada się
na zmniejszenie liczby wypadków. Pamiętam zakład, w któ-
rym dzięki wnikliwej analizie przyczyn wypadków, właśnie w

kontekście oceny ryzyka zawodowego, obniżono ich liczbę o
połowę. W innym zakładzie doszło do czterech wypadków
przy pracy, przy tej samej pilarce do drewna. Zabrakło spój-
ności między stanem rzeczywi-
stym, stanem ocenianym w ryzyku
a skutkami w postaci wypadków. 

Należałoby się zresztą zastano-
wić, czy właściwe jest opracowy-
wanie oceny ryzyka zawodowego
dla danego stanowiska, a nie kon-
kretnego pracownika na tym sta-
nowisku. Przecież stanowisko to
jest nie tylko przestrzeń oraz ma-
szyny i urządzenia, ale także czło-
wiek. Nie da się stworzyć czegoś
zupełnie uniwersalnego na przykład dla całego świata toka-
rzy. W każdym zakładzie przy tej samej maszynie tokarz bę-
dzie miał zupełnie inne warunki pracy i inne możliwości, gdy
będzie na przykład osobą niepełnosprawną czy z grupy 50+.

To są spostrzeżenia do wykorzystania w działalności
prewencyjnej?

Dzięki miękkim działaniom prewencyjnym łatwiej docie-
ram do pracodawców, wyjaśniając im różne kwestie. Pamię-
tam sytuację, gdy w nowoczesnym zakładzie zajmującym się
rozkrojem płyt wiórowych wnioskowałem o zwiększenie
składki wypadkowej. Argumentów do tego miałem wiele,
łącznie z faktem zatajenia wypadków wśród młodocianych.
Panią prezes tej firmy ukarałem też mandatem, ale najbar-

dziej dotknęła ją ta podwyższona składka, która jej zdaniem
nie była zasadna w sytuacji, gdy zakład wcześniej zainwesto-
wał w nowe maszyny. Podczas kolejnej wizyty długo rozma-

wialiśmy na ten temat. To był właśnie ten czysto prewencyj-
ny aspekt kontroli, oparty na meritum i przekonujących ar-
gumentach. 

Inspektorzy pracy zazwyczaj prewencję łączą z konkret-
nymi programami. Często twierdzą, że ich liczba jest zbyt
duża i przez to efekty są mniejsze. Zgadza się pan z tym?

Na pewno sprawia to, że nieliczne sekcje prewencji w po-
szczególnych okręgach bywają po prostu niewydolne. Dla-
tego tymi zadaniami są obciążani także inspektorzy tereno-
wi. W OIP w Bydgoszczy co roku docieramy z programami
prewencyjnymi do 10 tys. odbiorców, a więc do dwukrotnie
większej liczby podmiotów niż w przypadku działań kontro-
lnych. To jest ogromne zadanie i jednocześnie wielkie wy-
zwanie. Myślę, że przy tych wartościach powinniśmy pozo-
stać, dopracowując te modele działania, które najlepiej się
sprawdzają. Temu ma służyć tegoroczny program ewaluacji
działań prewencyjnych. Pojawiło się nowe podejście, z które-
go wynika, że każdy pracodawca, który zadeklaruje na pi-
śmie swój udział w programie prewencyjnym, powinien się
jednak z niego wywiązać. 

Który z programów prewencyjnych przyniósł panu
największą satysfakcję?

To prewencja wypadkowa, bo wprost przekłada się na
ludzkie zdrowie i życie. Posłużyliśmy się w Bydgoszczy szero-
ko realizowanym w tym roku programem ewaluacji działań
prewencyjnych. Przyjmując perspektywę trzech lat, wybrali-
śmy z bazy ZUS grupę tych pracodawców, u których docho-
dziło do wypadków przy pracy. Chodziło oczywiście tylko o
te zgłoszone i zarejestrowane wypadki przy pracy. Po skiero-
waniu do nich pakietu działań, w tym prewencyjnych, wróci-
liśmy do nich po trzech latach, by sprawdzić, jak zadziałały.
Efekt był taki, że udało nam się wpłynąć na obniżenie liczby
wypadków w tych podmiotach o 30 proc, a w niektórych na-
wet o 50 proc. 

Podejście z punktu widzenia formalnego a nie praktycznego jest błę-
dem zaniechania, który czasami dotyczy również samych inspektorów
pracy. Staram się pokazywać pracodawcy aspekt ekonomiczny nie tyl-
ko wypadków, ale i pozornych zysków. To bardzo do niego przema-
wia, gdy tłumaczę na przykład, że jeśli zwiększy plan pracy na danej
obrabiarce, to wcale nie znaczy, że więcej zarobi, bo wzrost produkcji
zwiększy też zużycie maszyny, która będzie wymagała częstszych, 
a więc kosztowniejszych remontów i będzie bardziej niebezpieczna. 
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„W tym samym czasie odbywałam również
wieczorne i nocne inspekcje najrozmaitszych
przedsiębiorstw handlowych oraz restauracy-
jek i zakładów gastronomicznych z wyszyn-
kiem alkoholu w celu skasowania nocnej pra-
cy dziewcząt i kobiet w tego rodzaju zakła-
dach.

Wszystkie te wizytacje nie należały do mi-
łych, odbywało się je w towarzystwie przed-
stawicieli związków zawodowych, a nawet
niejednokrotnie policji. W czasie tego rodzaju
deptania przez mnie wieczorami po piętach
najrozmaitszych przedsiębiorstw handlowych
spotkało mnie w 1926 r. specjalnie głośne
przejście, tak zabawne, że nie mogę go prze-
milczeć w mych wspomnieniach z tego okre-
su. […]

Wreszcie weszliśmy do mieszkania, o któ-
rem mieliśmy wiadomość, że w ostatnim jego
pokoju dziewczynki długo pracują w nocy.
Otworzył nam drzwi właściciel tego przedsię-
biorstwa handlowego i krótko oświadczył, że
to jest jego prywatne mieszkanie, więc nas nie
wpuści. Pokazałam mu swą legitymację służ-
bową i wyjaśniłam przyczynę i cel mej wizyta-
cji. Wszystkie jednak argumenty były bezsku-
teczne, zasłonił sobą drzwi do mieszkania i
odmówił zaprowadzenia do składu. Sporzą-
dziłam protokół o niewpuszczenie mnie do
miejsca pracy. Przedsiębiorca nie tylko odmó-
wił podpisania protokołu, ale usiłował mi go
odebrać. Włożyłam protokół do teczki i opu-
ściłam mieszkanie.

W bramie stał już tłum mieszkańców tej ka-
mienicy, poinformowany widocznie przez ro-
dzinę o zajściu. Przedsiębiorca wyprzedził
mnie i zamknął bramę, grożąc, że mnie nie wy-
puści, jeżeli nie oddam mu sporządzonego
protokołu. Przed bramą również powstało
zbiegowisko. Nadszedł posterunkowy. Ku na-
szemu zdumieniu i oburzeniu przedsiębiorca
oświadczył, wskazując na mnie, że ta nieznana
mu osoba wtargnęła siłą do jego prywatnego
mieszkania i chciała zrobić rewizję, nie mając
do tego upoważnienia. Zebrany tłum w bra-
mie i przed bramą dzielnie mu sekundował.
Pokazałam posterunkowemu swoją legityma-
cję urzędniczą, wyjaśniłam, w jakim celu we-
szłam do przedpokoju mieszkania i zażądałam
wpuszczenia mnie do składu. Niestety trafi-
łam na bardzo ograniczonego osobnika, który

zamiast wziąć mnie w obronę lub wprost wy-
puścić na ulicę, pomimo mego protestu, za-
brał mnie wraz z kupcem do komisariatu. Za
nami szedł wciąż powiększający się tłum.

W tym czasie mąż mój był dyrektorem de-
partamentu Ministerstwa Spraw Wewnętrz-
nych. Gdy komisarz policyjny zobaczył moją
legitymację, niezwłocznie z oznakami szacun-
ku ustąpił mi swe miejsce, zaprotokołował
całe zajście, posterunkowemu zaś kazał zacze-
kać, by otrzymał, jak się ma w podobnych
przypadkach zachować.

Nazajutrz sprawa stała się głośna, wszyst-
kie pisma stołeczne, szczególnie brukowe,
opisały zajście, operując sensacyjnemi tytu-
łami w rodzaju: „żona dyrektora departamen-
tu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych uwię-
ziona” itp.

Do Inspekcji Pracy przyjechali naczelnik ko-
mendy policji warszawskiej p. Czyniowski i za-
stępca kom. rządu p. Siedlecki, by przeprosić
mnie za zachowanie się organu policji. Cała ta
przygoda już mnie tylko bawiła. Po południu
zaś zastałam u siebie biednego posterunko-
wego, jednego z bohaterów zajścia. Miał on
żonę i dzieci, a zagrożony był zwolnieniem.
Prosił mnie o ujęcie się za nim. Dzięki zabie-
gom i prośbom moim posterunkowy nie zo-
stał zwolniony, odsiedział tylko zdaje się 
2-dniową pakę, by na przyszłość wiedzieć, jak
ma się zachować, gdy urzędnik państwowy le-
gitymuje się należycie, a jest napastowany
przy sprawowaniu swych czynności urzędo-
wych.

Cała ta historia znalazła swój epilog w są-
dzie, nie pamiętam jednak z jakim wynikiem.
Wiadomo mi tylko, że przedsiębiorca pracę
wieczorną dziewczynek w składzie zlikwido-
wał zaraz po wypuszczeniu go z aresztu.

Rozgłos, jakiego ta sprawa nabrała, miał
również i dobrą stronę. Drobnym kupcom i
warsztatom na czas jakiś odeszła ochota
sprzeciwiania się zarządzeniom Inspekcji Pra-
cy i stawiania oporu przy wypełnianiu przez
inspektorów urzędowych czynności.”

Maria Kirstowa

(fragment książki H. Krahelskiej, M. Kirstowej 
i S. Wolskiego „Ze wspomnień inspektora pracy”,
Warszawa 1936, s. 259-261; z drobnymi skrótami)

Wspomnę tu jeszcze o certyfikowaniu systemów w zakre-
sie zarządzania bezpieczeństwem. To jest kosztowne i nie
wszystkich pracodawców stać na certyfikat. Zresztą nawet
po jego uzyskaniu może się okazać, że będzie on nieskutecz-
ny, bo np. w niewielkich firmach zatrudniających około 50
pracowników wystarczy, żeby pełnomocnik do spraw zarzą-
dzania bezpieczeństwem poszedł na zwolnienie lekarskie, a
system przestaje działać. Obecne rozwiązania, także praw-
ne, umożliwiają wprowadzenie systemów zarządzania bez-
pieczeństwem bez potrzeby ich certyfikowania. Jeżeli pra-
codawcy nauczą się odpowiednio układać i powierzać po-
szczególne zadania, organizować proces pracy i odpowie-
dzialność za nią, to myślę, że w przyszłości nawet nie certyfi-
kowane powinny przynieść pracodawcom wymierne efekty.
Chodzi tu o zarządzanie polegające na monitorowaniu. Za-
brakło go w jednej z małych firm, w której miał miejsce
śmiertelny wypadek. Hydraulik miał zamontować instalację
sprężonego powietrza na wysokości powyżej trzech me-
trów. Przy jej wykonywaniu spadł i zginął na miejscu. Jeśli
przed dopuszczeniem go do tej pracy jego przełożony
sprawdziłby ocenę ryzyka zawodowego i odniósł ją do do-
kumentów pracownika, to wiedziałby, że ten hydraulik po-
winien mieć badania do pracy na wysokości, powinien być
wyposażony w środki ochrony indywidualnej przed upad-
kiem z wysokości, a prace na wysokości powinny być wyko-
nywane pod nadzorem. Tych warunków nie spełniał, a więc
nie powinien tej pracy wykonywać. Ten człowiek żyłby, gdy-
by pracodawca wcześniej wszystko zweryfikował. Ja nazy-
wam to zarządzaniem bezpieczeństwem pracy opartym na
monitorowaniu, wymaga to jednak dużej świadomości pra-
codawców. Jej budowanie jest znakomitym polem do dzia-
łania prewencyjnego inspekcji pracy.

Wielu inspektorów nie chce zajmować się prewencją,
uważając ją za stratę czasu. Z czego może wynikać takie
podejście?

Jeśli ktoś nie ma wewnętrznego przekonania, że prewen-
cja ma sens, to nie powinien się nią zajmować, bo wtedy
może tylko szkodzić. Gdy w Bydgoszczy tworzyłem sekcję
prewencji i promocji, to zależało mi bardzo, żeby to był ze-
spół ludzi, którym o to samo chodzi i są dla siebie wspar-
ciem. Jeśli ja nie mogę pójść do pracodawcy czy na szkole-
nie, to pójdzie ktoś, kto będzie wiedział, po co tam idzie.
Chciałem, żeby ten zespół tworzyli ludzie z pasją, którzy nie
tylko czują tę robotę, ale także ją lubią. Warto stawiać na ta-
kich ludzi, bo z prewencją jest jak z wychowywaniem dzieci.
Karanie ich przynosi efekt, ale tylko doraźny. Ten trwały, któ-
ry je kształtuje, opiera się na tłumaczeniu, przekonywaniu,
wyjaśnianiu. A to właśnie jest prewencja.

Dziękuję za rozmowę.
Beata Pietruszka-Śliwińska

Ze wspomnień
inspektora pracy
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Gdy umawiałyśmy się na wywiad, naszą rozmowę
przerwała wizyta mediów. O co chodziło?

Sprawa dotyczyła 25 kobiet, które przygotowywały posiłki
dla miejskiego szpitala i z dnia na dzień dowiedziały się, że
nie będą mieć już pracy. Twierdziły, że zostały porzucone
przez właściciela firmy świadczącej usługi żywieniowe, który
ma siedzibę w Łodzi. Ustaliliśmy, że kilkanaście lat temu ko-
biety były zatrudnione na umowy o pracę przez szpital, a na-
stępnie przez ową firmę zewnętrzną. Teraz odcina się ona od
sprawy, twierdząc, że tego typu usługi leżą w gestii szpitala,
więc kobiety są jego pracownicami. W ten sposób zostały
one bez pracy i bez pracodawcy, a bez świadectw pracy nie
mogą się nawet zarejestrować w urzędzie pracy. Wszystkie
lokalne gazety, rozgłośnie radiowe i telewizyjne w Kielcach
pytają mnie o tę sprawę i o efekty działań PIP. Po otrzymaniu
prośby kobiet o wyjaśnienie sytuacji prawnej i ustalenie, kto
jest pracodawcą, pomogliśmy im sformułować pismo o go-
towości świadczenia pracy, doradzając, by wysłały je zarów-
no do szpitala, jak i firmy zewnętrznej. To zabezpieczy ich
ewentualne roszczenia o odszkodowania i o świadectwa
pracy. Oczywiście zastępca okręgowego inspektora pracy w
Kielcach zdecydował też o natychmiastowej kontroli w szpi-
talu i o przekazaniu tej sprawy do OIP-u w Łodzi, który skon-
troluje drugą firmę. W kieleckim okręgu mieliśmy podobną
sprawę, wystąpiliśmy wtedy do sądu o ustalenie pracodawcy
i wydanie świadectw pracy dla pracowników. W efekcie tego
postępowania otrzymali oni również wynagrodzenia tzw.
postojowe za okres nieświadczenia pracy.

Podtekst społeczny tych problemów sprawia, że są one
bardzo medialne. To wymaga chyba wielkiego wyczucia
od inspekcyjnego frontmana?

Rzeczywiście. Ponieważ każdy może się utożsamić z tymi
kobietami, problem staje się głośny, a presja rośnie. Wymaga
to przede wszystkim wielkiego opanowania, aby zapoznać
się ze sprawą i wyjaśnić ją rzeczowo, ze spokojem, który nie
będzie odbierany jak opieszałość i bezczynność urzędu. Za-
wsze trzeba wysłuchać obu stron, zapoznać się z dokumen-
tami. W takich sytuacjach mam zielone światło na natych-
miastowy kontakt z szefem. Ta relacja musi być dobra i opar-
ta na zaufaniu, którym obdarzali mnie przez te kilkanaście lat
kolejni szefowie OIP w Kielcach. Muszą być dla mnie tarczą,
szczególnie wtedy, gdy nie mogę być posłańcem wyłącznie
dobrych informacji, a na takie zwykle liczą media. Praca
rzecznika wymaga dużej odporności psychicznej, zwłaszcza
w sytuacjach kryzysowych, kiedy trzeba opanować emocje 
i przekazywać tylko rzeczowe informacje. Wtedy trzymam
się faktów i nigdy nie komentuję przepisów. Takie podejście
samo się broni. 

Co dla pani jest większym wyzwaniem: rzecznikowa-
nie i kontakt z mediami czy inspektorskie kontrole, które
nadal pani prowadzi?

Sprawowanie funkcji rzecznika oczywiście nie zwalnia
mnie z obowiązku kontroli pracodawców, chociaż mam ich
nieco mniej niż każdy inspektor pracy. Przyznam jednak, że
w tej kwestii po 25 latach pracy niewiele może mnie już za-
skoczyć. Jeśli zaś chodzi o kontakty z mediami i reprezento-
wanie szefa okręgu, to mimo że zajmuję się tym od wielu lat,
wciąż traktuję to jak wyzwanie. Jeszcze dekadę temu rzecz-
nikowanie było marginesem w mojej pracy, obecnie to jed-
no z głównych zadań, uzasadnione także względami wize-

Na 95-lecie inspekcji pracy

Z Barbarą Kaszycką, nadinspektorem 
pracy, koordynatorem Sekcji Nadzoru 
i rzecznikiem prasowym okręgowego 

inspektora pracy w Kielcach, 
rozmawia Beata Pietruszka-Śliwińska.

Na pierwszej 
linii

runkowymi urzędu oraz promocją kampanii. Bardzo ważna
jest wiarygodność i pokazywanie inspekcji, która naprawdę
dużo robi i jest skuteczna. 

Dlatego nigdy nie pozwalam sobie na odsyłanie dzienni-
karza, gdy potrzebuje informacji. Wiem, że on i tak opubliku-
je tekst, a bez pełnej znajomości faktów może bardzo za-
szkodzić.

Ma to szczególne znaczenie ze względu na tematy, któ-
rych pani jest koordynatorem w okręgu.

Od lat koordynuję realizację tematu wynagrodzeń i świad-
czeń pracowniczych. Najczęściej w kontekście skarg, ale rów-
nież w związku z planowanymi kontrolami. Dużym przedsię-
wzięciem w kieleckim okręgu były kontrole wynagrodzeń
sprzed dwóch lat, bo dotyczyły aż
300 pracodawców. Skuteczność
naszych działań w dużej mierze
zależy tu od kondycji finansowej
pracodawcy; jeśli jest niewypła-
calny i nie zdecydował się na upa-
dłość firmy, to niewiele możemy
wskórać. Staramy się wtedy moni-
torować go na bieżąco, częściej
planować kontrole, konsekwent-
nie wydawać i egzekwować środki
prawne. Pamiętam firmę, w której
pracownicy swoje miesięczne wynagrodzenie dostawali aż
w 14 ratach. Nie umieli sobie poradzić z problemem, bo nie
znali przepisów, więc zwrócili się do mnie o pomoc. Z kolei
pod koniec ub.r. byłam na kontroli u dużego pracodawcy, za-
trudniającego 250 pracowników. Ujawniłam 30 tysięcy zł sa-
mych tylko niedopłat do dodatków za godziny nadliczbowe.
Nikt z pracowników nie upominał się o nie, ponieważ nie po-
trafili ich wyliczyć i nie wiedzieli, że należy im się więcej. Pra-
codawca zresztą nie zaniechał tych wypłat celowo, zawiniły
właściwe służby w zakładzie, które nie radziły sobie z elektro-
nicznym systemem płacowym. Z problemami pracowniczy-
mi miałam do czynienia od początku pracy w inspekcji, gdy
jeszcze udzielałam porad prawnych. Lubiłam tę pracę i do-
brze się w niej czułam, dlatego przeraziłam się, gdy szef
oświadczył, że kieruje mnie na aplikację inspektorską do
Wrocławia.

Jak kojarzy się pani ten czas?
Bardzo dobrze i sympatycznie. Kurs trwał prawie pół roku i

nie był dla mnie trudny, bo miałam już pewne doświadcze-
nie zawodowe. Zanim trafiłam do inspekcji pracy, kilka lat
pracowałam w dziale prawnym ZUS-u. Nawet odległe zagad-
nienia technicznego bezpieczeństwa pracy nie sprawiły mi
nadzwyczajnego kłopotu, czego dowodem był egzamin,
który zdałam z wyróżnieniem. Nasza grupa liczyła tylko 25

osób, a to bardzo dobrze wpływało na nasze relacje, niemal
rodzinne. Zżyliśmy się i do dziś utrzymujemy kontakty, a gros
z nas wciąż pracuje w inspekcji, niektórzy nawet szefują w
okręgach. Po aplikacji wróciłam do Sekcji Prawnej OIP w Kiel-
cach, a po kilku latach zostałam szefem Sekcji Nadzoru, co do
dziś wspominam z drżeniem serca.

Dlaczego?
Bo nagle musiałam założyć kask i pójść zrobić kontrolę na

budowie. To było bardzo deprymujące. Pamiętam, że towa-
rzyszył mi wtedy Jan Kaproń, nadinspektor – doświadczony
specjalista budowlaniec, ponieważ bardzo bałam się ośmie-
szenia; tego, że nie potraktują mnie jak profesjonalistkę. 
W tym czasie wiele się nauczyłam i do dziś bez problemu

mogę kontrolować także budowy, niemniej jednak jestem
zwolenniczką specjalizacji i uważam, że powinna ona być
kluczem do podziału zadań wśród inspektorów pracy. Cho-
dzi o to, żeby pracodawcy, których kontrolujemy, widzieli w
nas ekspertów, bo to cenią. Wtedy zupełnie inaczej przyjmu-
ją nawet kary. Stosowałam ich niemało, zawsze jednak spo-
kojnie mogłam wrócić do tych firm, bo pracodawcy wiedzie-
li, że te kary nie są bez powodu. 

Czy zdarzyło się, by pracodawca nie potraktował pani
jak partnera do rozmowy?

Pamiętam kontrolę u pracodawcy, który kazał swoim pra-
cownikom mówić na siebie „szeryf”. Uważał ludzi niemal za
swoją własność, do której nikt nie miał prawa się wtrącać.
Wtedy szczegółowo kontrolowałam wynagrodzenia i ewi-
dencję czasu pracy. Pamiętam, że gdy przeglądałam doku-
menty, zdziwiło mnie na przykład, że zebrania załogi odby-
wały się także o północy. Nikt nie sprzeciwiał się temu, bo
wszyscy bali się szeryfa, nie chcieli stracić pracy, o którą 
w województwie świętokrzyskim do dziś jest bardzo trudno.
Przypominam sobie, że kontrola została przerwana, bo ów
szeryf złożył sprzeciw do okręgowego inspektora pracy, ar-
gumentując go brakiem zawiadomienia o kontroli. Oczywi-
ście wróciłam do tego zakładu, ale było to jedno z moich
trudniejszych doświadczeń.

Tuż po ukończeniu aplikacji poszłam na swoją pierwszą, jeszcze
niesamodzielną kontrolę. Przez dwa tygodnie, dzień w dzień, razem
z inspektorem Henrykiem Buchowiczem jeździliśmy do Skarżyska
Kamiennej do MPK. Wszystko szczegółowo sprawdzaliśmy, jednak
trudno było się czegoś doszukać, bo cała załoga, uprzedzając nasze
działania, robiła wszystko, by w zakładzie było jak w zegarku, łącz-
nie ze starannie wygrabionym trawnikiem. Dla mnie to była ciekawa
lekcja, którą do dziś wspominam z łezką w oku.
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Jak sobie z nimi najlepiej radzić?
Trzeba być konsekwentnym i robić swoje. Bardzo ważna

jest wtedy skrupulatność, zwłaszcza jeśli chodzi o dokumen-
tację. Jakość jej sporządzenia może okazać się w trudnych
przypadkach nie do przecenienia. Warto zawsze wszystko

bez pośpiechu sprawdzić i opisać. To jest bardzo żmudna
praca, ale kontroli z wynagrodzeń czy czasu pracy nie da się
zrobić błyskawicznie, bo to będzie kontrola wybiórcza, która
nie da pełnego obrazu; to jak leczenie bez diagnozy. Młod-
szym kolegom często mówię, że warto być dociekliwym 
i rzetelnym, bo to się także zawsze obroni.

Ta metoda sprawdza się też w kontaktach z mediami.
Pamięta pani swoją pierwszą w nich wizytę?

Tego się nie da zapomnieć. W okręgu byłam wtedy jedyną
kobietą-prawnikiem. Ówczesny szef polecił mi pójść do radia,
które wówczas nazywało się „Jedność” i mieściło się tuż koło

parku i kieleckiej katedry. Pamiętam jak
dziś, że na godzinę przed audycją, która
miała być na żywo, siedziałam w parku, bo-
jąc się wejść do środka. Gdy w końcu mu-
siałam to zrobić, nogi się pode mną ugina-
ły. W studiu rozmowa sprowadziła się do
faktów i przepisów, a ja odetchnęłam 

z ulgą, doceniając swoje prawnicze przygotowanie. Później
jeszcze wiele razy podczas kontroli czy w mediach przekona-
łam się, że profesjonalizm jest skutecznym wentylem bezpie-
czeństwa.

Dziękuję za rozmowę.

Inspektorzy pracy często robią dużo więcej dobrego, niż to
wynika z dokumentacji, której nie lubią przygotowywać. Jednak
uważam, ze stawianie na efektywność, a nie na biurokratyzm jest
zaletą w tym zawodzie.

Pokochaj Izery 2014

W GÓRY MARSZ! W POSZUKIWANIU NAJPIĘKNIEJSZYCH WIDOKÓW
Z Zakrętu Śmierci na drodze ze Świeradowa do Szklarskiej Poręby wdrapiemy się na Wysoki Kamień, z którego widać
zapierającą dech w piersiach panoramę Karkonoszy, potem wschodnią częścią Grzbietu Wysokiego Gór Izerskich przez
Skalną Bramę do Kopalni Kwarcu „Stanisław” i dalej wzdłuż Źródliska Kwisy do Młaków. Stamtąd, jeśli busy dadzą
radę podjechać na przełęcz, zawieziemy Was do hotelu. Długość trasy pieszej: ok. 10 km.

Zaznaczcie w kalendarzach datę 5-8 czerwca 2014 r. W tym czasie
zaplanowany jest XXI Rajd Pracowników PIP organizowany przez
kolegów z wrocławskiego OIP. Pragną pokazać nam piękny zaką-
tek Polski – Góry Izerskie i okolice Świeradowa. 

Jako bazę przyjęli hotel „MALACHIT”. 

Pospacerujemy po Świeradowie, poznając jego atrakcje.

ROWEROWA PĘTLA JAKUSZYCKA – ŚLADAMI ZŁOTEJ JUSTYNY
Z Polany Jakuszyckiej przez Jagnięcy Jar do Chatki Górzystów na Hali
Izerskiej i dalej wzdłuż rzeki Izery, przy schronisku ORLE z powrotem
na Polanę Jakuszycką. Uczestnicy są zobowiązani posiadać trzeźwość
umysłu i kask rowerowy. Braki w tym zakresie będą skutkować
wykluczeniem. Długość trasy: ok. 30 km – pamiętajcie, że szutrowe
drogi w terenie górzystym to nie to samo co po płaskim asfalcie!

Nowości wydawnicze PIP
Dotychczasową serię ulotek wydanych w związku

z kampanią „Zanim podejmiesz pracę” uzupełni ko-
lejna pozycja pt. „Podróże służbowe”. Ulotka adre-
sowana jest do wszystkich pracowników udających
się w podróż krajową lub zagraniczną. W publikacji
szczególnie dokładnie omówiono to, w jaki sposób i
w jakim czasie należy rozliczyć się z delegacji, ile wy-
nosi wysokość diety oraz czy pracownikowi oddele-
gowanemu do pracy w innym mieście należy się
zwrot kosztów za noclegi i dojazdy.

„Podróże służbowe” to pierwsza z czterech ulotek z
cyklu „Zanim podejmiesz pracę”, jaka zaplanowana
jest w tegorocznym planie wydawniczym Państwo-
wej Inspekcji Pracy. W przygotowaniu są już kolejne:
„Urlopy”, „Pracownik niepełnosprawny” oraz
„Pracownik młodociany”. 
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AKTY PRAWNE

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpie-
czeń Społecznych z dnia 18 lutego 2014 r. w
sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy
wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do
obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego 
w II kwartale 2014 r. // Monitor Polski. –
2014, poz. 166.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczy-
pospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2014 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych
w razie niewypłacalności pracodawcy //
Dziennik Ustaw. – 2014, poz. 272.

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury 
i Rozwoju z dnia 18 grudnia 2013 r. w spra-
wie ogłoszenia jednolitego tekstu rozpo-
rządzenia Ministra Transportu, Budownic-
twa i Gospodarki Morskiej w sprawie egza-
minów dla kierowców przewożących towa-
ry niebezpieczne // Dziennik Ustaw. – 2014,
poz. 304.

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 25 października 2013 r. w
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu roz-
porządzenia Ministra Pracy i Polityki Spo-
łecznej w sprawie miesięcznego dofinanso-
wania do wynagrodzeń pracowników nie-
pełnosprawnych // Dziennik Ustaw. – 2014,
poz. 241.

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 26 lutego 2014 r. w spra-
wie wysokości kwot jednorazowych od-
szkodowań z tytułu wypadku przy pracy
lub choroby zawodowej // Monitor Polski. –
2014, poz. 187.

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia
17 października 2013 r. w sprawie ogłosze-
nia jednolitego tekstu rozporządzenia Mi-
nistra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej
Praktyki Wytwarzania // Dziennik Ustaw. –
2014, poz. 318.

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzę-
du Statystycznego z dnia 18 lutego 2014 r.
w sprawie przeciętnego wynagrodzenia
mie sięcznego w gospodarce narodowej 
w 2013 r. i w drugim półroczu 2013 r. // Mo-
nitor Polski. – 2014, poz. 158.

Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego z dnia 14 mar-
ca 2014 r. w sprawie miesięcznej wysokości
składki na ubezpieczenie wypadkowe, cho-
robowe i macierzyńskie w II i III kwartale
2014 r. // Monitor Polski. – 2014, poz. 215.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z
dnia 10 marca 2014 r. zmieniające rozporzą-
dzenie w sprawie szczegółowych wymagań
dla wyrobów aerozolowych // Dziennik
Ustaw. – 2014, poz. 345.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 28 lutego 2014 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie ogólnych warun-
ków prowadzenia ruchu kolejowego i sygna-
lizacji // Dziennik Ustaw. – 2014, poz. 357.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 13 marca 2014 r. zmienia-
jące rozporządzenie w sprawie miesięczne-
go dofinansowania do wynagrodzeń pra-
cowników niepełnosprawnych // Dziennik
Ustaw. – 2014, poz. 370.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
12 marca 2014 r. w sprawie Centralnego Re-
pozytorium Informacji Publicznej // Dzien-
nik Ustaw. – 2014, poz. 361.

Ustawa z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie
ustawy – Kodeks postępowania cywilnego
// Dziennik Ustaw. – 2014, poz. 293.

NORMY

PN-EN 1114-1:2011P Maszyny do prze-
twórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek
gumowych. Wytłaczarki i linie wytłaczar-
skie. Część 1: Wymagania bezpieczeństwa
dotyczące wytłaczarek. – Zastępuje PN-EN
1114-1:1999P; [data publikacji 15.01.2013].

W normie podano wykaz znaczących za-
grożeń oraz określono wymagania bezpie-
czeństwa dotyczące wytłaczarek ślimako-
wych do tworzyw sztucznych i mieszanek
gumowych. Przedstawiono również infor-
macje dotyczące użytkowania ww. maszyn.

PN-EN 1114-3+A1:2008P Maszyny do
przetwórstwa tworzyw sztucznych i mie-
szanek gumowych. Wytłaczarki i linie wytła-
czarskie. Część 3: Wymagania bezpieczeń-
stwa dotyczące odciągów. – Zastępuje PN-
EN 1114-3:2004P. Określono wymagania
bezpieczeństwa dotyczące projektowania i
budowy odciągów stosowanych w liniach
wytłaczarskich do przetwórstwa tworzyw
sztucznych i mieszanek gumowych, w od-
niesieniu do zagrożeń wymienionych w
normie. Omówiono następujące rodzaje
odciągów: gąsienicowe, taśmowe, kołowe,
taśmowo-kołowe, rolkowe.

WYDAWNICTWA

Orzecznictwo Sądu Najwyższego doty-
czące prawa pracy: wybór. T. 1. – Warszawa:
Wydaw. „Bibl. Prac.”, 2014. – 207, [1] s. (Bi-
blioteczka Pracownicza: Poradnik; 258).

Poradnik zawiera orzecznictwo Sądu Naj-
wyższego (za rok 2010) dotyczące: zawarcia
i rozwiązania umowy o pracę, likwidacji za-
kładu pracy, uznania umowy o pracę, wy-
padków przy pracy, czasu pracy, zwolnień
grupowych, zakazu konkurencji, podróży
służbowych. 

Orzecznictwo Sądu Najwyższego doty-
czące prawa pracy: wybór. T. 2. – Warszawa:
Wydaw. „Bibl. Prac.”, 2014. – 195, [1] s. (Bi-
blioteczka Pracownicza: Poradnik; 259).

Kontynuacja wydań orzecznictwa Sądu
Najwyższego (za rok 2010) z zakresu prawa
pracy, w układzie tematycznym: odszkodo-
wanie – zapłata – odprawa; odpowiedzial-
ność za szkodę; ustalenie stosunku pracy;
świadectwo pracy; renta; nagrody jubile-
uszowe; odprawa emerytalna; postępowa-
nie sądowe.

Urlopy wychowawcze dla pracowników i
przedsiębiorców / Pr. zbior. // Serwis Praw-
no-Pracowniczy. – 2014, nr 6 (950), 81 s.

Omówiono problematykę urlopów wy-
chowawczych oraz zamieszczono odpo-
wiedzi na pytania czytelników.

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

Badania lekarskie i szkolenia bhp pra-
cowników tymczasowych / Piotr Wąż // Pra-
ca i Zdrowie. – 2014, nr 1-2, s.18-20.

W artykule omówiono problematykę
ustalania podmiotu odpowiedzialnego za
realizację obowiązku zapewnienia pracow-
nikom przeszkolenia w zakresie bezpie-
czeństwa i higieny pracy oraz obowiązku
skierowania pracowników tymczasowych
na profilaktyczne badania lekarskie. Wska-
zano przypadki, w których obowiązki te
mogą zostać uchylone.

Prawna problematyka świadczenia pracy
przez samozatrudnionego ekonomicznie
zależnego / Anna Musiała //  Monitor Prawa
Pracy. – 2014, nr 2, s. 69-73.

W opracowaniu przedstawiono definicję
samozatrudnienia ekonomicznie zależne-
go oraz zaprezentowano dwie koncepcje
dotyczące prawnej kwalifikacji takiego za-
trudnienia.

Opracowała: Danuta Szot
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Opracowana i udostępniona ocena ryzyka zawodowego 
z kwietnia 2007 r. na stanowisku produkcji brykietu ekolo-
gicznego w sposób ogólny mówi o zagrożeniu pożarem, wy-
buchem. Nie zidentyfikowano źródeł zaistnienia atmosfery
wybuchowej. Nie odniesiono się do eksploatowanych ma-
szyn i urządzeń technicznych, przeznaczonych do pracy 
w atmosferze wybuchowej, ani do środków ochrony przed
tego typu zagrożeniami. Ocena zagrożenia wybuchem 
z kwietnia 2013 r. również pomijała te kwestie.

● Wyposażenie stanowisk pracy pod metalową wiatą
produkcyjną zakładu w maszyny, które nie były przewidzia-
ne do pracy w warunkach atmosfery wybuchowej. 

● Brak wyznaczonych i oznakowanych stref zagrożenia
wybuchem wewnątrz  i wokół metalowej wiaty produkcyj-
nej, w której doszło do wypadku. 

● Brak odpowiedniego szkolenia poszkodowanych, do-
tyczącego ochrony przed wybuchem, w ramach przeprowa-

dzonego szkolenia bhp. Zarówno program szkolenia wstęp-
nego, jak i okresowego nie przewidywał tych zagadnień.

● Niewłaściwy dobór odzieży do istniejących zagrożeń. 
Z treści deklaracji zgodności wynikało, że wydana poszkodo-
wanym odzież, zakupiona w styczniu 2013 r., należała do ka-
tegorii I i była przeznaczona do ochrony tylko przed mini-
malnymi zagrożeniami. Nie była to odzież antystatyczna. 

● Brak decyzji właściwego powiatowego inspektora nad-
zoru budowlanego na użytkowanie obiektów budowlanych,
w związku ze zmianą sposobu ich przeznaczenia, tj. z pro-
dukcji okien PCV na produkcję brykietu ekologicznego. Pra-
codawca posiadał projekt budowlany opracowany i zatwier-
dzony przez właściwe starostwo powiatowe, a także zaopi-
niowany przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpoża-
rowych. Pomimo braku decyzji na użytkowanie prowadzono
proces technologiczny produkcji brykietu ekologicznego.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami in-
spektor pracy skierował do pracodawcy środki prawne w po-
staci decyzji i wniosków. Ponadto wobec wspólników spółki
wszczęto postępowanie w sprawach o wykroczenia, kierując
wnioski o ukaranie do sądu. Właściwy sąd rejonowy – wy-
dział karny wydał wyroki w trybie nakazowym, uznając winę
obydwu obwinionych. Wymierzono im karę grzywny w wy-

sokości po 5000 zł. Wobec
pracodawców zostało także
złożone zawiadomienie o po-
dejrzeniu popełnienia prze-
stępstwa określonego w art.
220 § 1 k.k. 

Realizując środki prawne
wydane przez inspektora pra-
cy, właściciele spółki poinfor-
mowali, iż podjęli działania
techniczno-organizacyjne
mające na celu wczesną iden-
tyfikację zagrożeń pożarowo-
wybuchowych występują-
cych na stanowiskach pro-
dukcji brykietu ekologiczne-
go, w formie instalacji czujni-
ków termicznych z systemem
sygnalizacji i alarmowaniem
optyczno-akustycznym zain-
stalowanym w urządzeniach
narażonych na wybuch. Do-

datkowo zamontowano dwa hydranty wewnętrzne, prze-
prowadzono odpowiednie szkolenie bhp dla pracowników,
uzyskano decyzję PINB na zmianę sposobu użytkowania
obiektów budowlanych.

starszy inspektor – główny specjalista Bogusław Kasjaniuk
OIP Warszawa, Oddział Ostrołęka

Wybuchowy granulator
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Do produkcji granulatu ekologicznego
wykorzystywany był granulator typu PR-
6000, a surowcem stosowanym w tym pro-
cesie były drobne trociny z drzew iglastych,
makuch rzepakowych, wierzby energe-
tycznej i łusek gryki. Tego dramatycznego
dnia, w drugiej połowie ubiegłego roku, je-
den z poszkodowanych pracowników kon-
trolował przebieg procesu technologiczne-
go w pomieszczeniu produkcyjnym, a dru-
gi rozładowywał trociny z przyczepy do za-
sypu podajnika ślimakowego, którym były
one transportowane do granulatora. Bez-
pośrednich świadków wypadku nie było.

Około godziny osiemnastej nastąpił wy-
buch w pomieszczeniu pelleciarni, który
spowodował pożar pomieszczenia i przyle-
głych silosów. Na miejsce wypadku przyby-
ła straż pożarna oraz pogotowie ratunko-
we. Poważnie poparzonych poszkodowa-
nych przewieziono do szpitali specjali-
stycznych w Warszawie i w Łęcznej; jeden z
nich zmarł po dwóch dniach od zdarzenia,
drugi po czterech. 

Wyniki kontroli

Przeprowadzona przez inspektora pracy
kontrola wykazała, że nagrzanie do tempe-
ratury zapalenia pyłu z tarcia przedmiotów
lub wyładowania elektryczności statycznej
doprowadziło do wybuchu wewnątrz gra-
nulatora PR-6000 – wskutek nagromadze-
nia w nim oraz na jego powierzchni, a także
wewnątrz hali produkcyjnej, znacznej ilości
pyłu drzewnego oraz trocin przy dostępie
powietrza (mieszanina pyłowo-powietrz-
na). Ustalenia te potwierdzała rozerwana
obudowa płaszcza stalowego granulatora
o grubości 8 mm. Wygięte (uszkodzone)
drzwiczki rewizyjne wskazywały, że we-
wnątrz urządzenia doszło do wybuchu o
znacznej szybkości spalania i dużego wzro-
stu ciśnienia, a następnie do wtórnego po-
żaru w hali produkcyjnej, gdzie znajdował
się nagromadzony pył oraz trociny. 

Inspektor określił również pośrednie
przyczyny wypadku:

● Zalegające pod metalową wiatą pro-
dukcyjną znaczne ilości trocin i pyłu (mie-
szanina pyłowo-powietrzna), stanowiące
realne źródło zagrożenia zaistnieniem at-
mosfery wybuchowej. Brak skutecznych
urządzeń do ich usuwania.

● Brak na stanowiskach obsługi granu-
latora typu PR-6000 oraz pelleciarki typu 
P-1200: instalacji optycznych, dźwięko-
wych, sygnałów alarmowych, systemów
detekcji, klap bezpieczeństwa lub wyłącz-
ników termicznych, zaworów bezpieczeń-
stwa przy samych maszynach, tak aby po-
szkodowani mogli opuścić zagrożoną prze-
strzeń przed zaistnieniem warunków po-
wodujących pożar czy wybuch. Jedynym
zabezpieczeniem przeciwpożarowym w
tym zakładzie był podręczny sprzęt gaśni-
czy w postaci gaśnic.

● Prowadzenie procesu technologicz-
nego (produkcji brykietu) bez uprzednio
ustalonego stopnia szkodliwości dla życia 
i zdrowia pracowników. 

Wybuchowy granulator
W jednym z przedsię-
biorstw powiatu ostrow-
skiego, zajmującym się
produkcją pelletu ener-
getycznego, doszło do
zbiorowego wypadku
przy pracy. W wyniku
wybuchu nagromadzo-
nych pyłów dwóch pra-
cowników poniosło
śmierć. Siła wybuchu
była tak duża, iż po-
mieszczenie pelleciarni,
wykonane z blachy tra-
pezowej o grubości 
2 mm, złożyło się jak
przysłowiowy domek 
z kart. 

Dokończenie na stronie 34.

Odrzucone drzwi pomieszczenia
pelleciarni po wybuchu.


