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15 marca 2011 r.
Rada Ochrony Pracy, obradująca pod przewodnictwem poseł Izabeli Katarzyny
Mrzygłockiej (PO), przewodniczącej Rady, zrealizowała następujący porządek
dzienny:
– przyjęcie stanowiska Rady Ochrony Pracy w sprawie nowej dyrektywy
WE dotyczącej ochrony pracowników prze oddziaływaniem pól
elektromagnetycznych,
– przestrzeganie uprawnień pracowniczych związanych z rodzicielstwem,
– problematyka kontynuacji zatrudnienia kobiet powracających z urlopów
macierzyńskich,
– sprawy bieżące.
W posiedzeniu udział wzięli: Tadeusz Zając główny inspektor pracy wraz ze współpracownikami, Tomasz Jaskłowski zastępca dyrektora Departamentu Organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości, prokurator Elżbieta Kozakiewicz przedstawicielka Prokuratury Generalnej.
W posiedzeniu udział wzięli pracownicy Kancelarii Sejmu: Ewa Sikorska, Joanna Mazurkiewicz-Kulka – z sekretariatu Rady w Biurze Prawnym i Spraw Pracowniczych.
Przewodnicząca Rady Ochrony Pracy Izabela Katarzyna Mrzygłocka:
Otwieram posiedzenie Rady Ochrony Pracy. Witam członków Rady. Witam głównego
inspektora pracy pana Tadeusza Zająca wraz ze współpracownikami, zastępcę dyrektora Departamentu Organizacyjnego w Ministerstwie Sprawiedliwości pana Tomasza
Jaskłowskiego wraz ze współpracownikami, przedstawicieli Prokuratury Generalnej
z panią prokurator Elżbietą Kozakiewicz.
Porządek dzienny dzisiejszego posiedzenia przewiduje: pkt 1 – przyjęcie stanowiska
Rady Ochrony Pracy w sprawie nowej dyrektywy WE w sprawie ochrony pracowników
przed oddziaływaniem pól elektromagnetycznych, pkt 2 – przestrzeganie uprawnień
pracowniczych związanych z rodzicielstwem – materiał został przygotowany przez Państwową Inspekcję Pracy, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Sprawiedliwości i Prokuraturę Generalną, pkt 3 – problematyka kontynuacji zatrudnienia
kobiet powracających z urlopów macierzyńskich – materiał został przygotowany przez
Państwową Inspekcję Pracy, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo
Sprawiedliwości i Prokuraturę Generalną, pkt 4 – sprawy bieżące.
Czy są uwagi do porządku dziennego?
Członek Rady Ochrony Pracy Renata Górna:
Wraz z panem Zbigniewem Janowskim zwróciliśmy się do pani przewodniczącej o wprowadzenie do porządku dziennego dzisiejszego albo – jeśli to będzie niemożliwe – następnego posiedzenia Rady informacji Ministra Sprawiedliwości, w sprawie planu likwidacji wydziałów pracy w sądach rejonowych. Jest o niezwykle istotna sprawa, od
pewnego czasu monitorowana przez OPZZ, ale także partnerów społecznych w Komisji
Trójstronnej. W ubiegłym tygodniu Minister Sprawiedliwości podpisał rozporządzenie,
które likwiduje 73 wydziały pracy. Sądzimy, że jest to ważna kwestia nie tylko z punktu
widzenia pracowników, ale również społeczności lokalnych. Uważam, że Rada powinna
poznać informację ministra sprawiedliwości w tej sprawie.
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Przewodnicząca Rady Ochrony Pracy Izabela Katarzyna Mrzygłocka:
Z podobną prośbą zwrócili się członkowie Rady rekomendowani przez Forum Związków
Zawodowych. Informacja Ministra Sprawiedliwości zostanie przedstawiona na następnym posiedzeniu Rady 12 kwietnia br.
Czy są inne uwagi do porządku dziennego? Nie widzę zgłoszeń.
Czy jest sprzeciw wobec przyjęcia porządku dziennego? Nie widzę zgłoszeń. Stwierdzam, że Rada przyjęła porządek dzienny.
Przechodzimy do pkt 1 – przyjęcie stanowiska Rady Ochrony Pracy w sprawie nowej dyrektywy WE dotyczącej ochrony pracowników przed oddziaływaniem pól elektromagnetycznych. Proszę o przedstawienie projektu stanowiska przewodniczącą Zespołu ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Środowisku Pracy panią profesor Danutę Koradecką.
Zastępca przewodniczącego Rady Ochrony Pracy, dyrektor Centralnego Instytutu
Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego prof. Danuta Koradecka:
Przedstawiam propozycję Zespołu: „Rada Ochrony Pracy na posiedzeniu w dniu 1 lutego 2011 r. zapoznała się z materiałami dotyczącymi zagrożeń bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy związanych z oddziaływaniem pól i promieniowania elektromagnetycznego oraz z postępem prac zmierzających do wprowadzenia nowej dyrektywy
WE w sprawie ochrony pracowników przed ich oddziaływaniem, przygotowanymi przez
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.
Na podstawie przedłożonych materiałów oraz dyskusji Rada Ochrony Pracy stwierdza, że ekspozycja na pola elektromagnetyczne występuje powszechnie w środowisku
pracy i życia. Ocenia się, że problem narażenia na ten czynnik może dotyczyć w Polsce
od 35 tys. do 800 tys. pracowników, zatrudnionych we wszystkich działach gospodarki
narodowej, w przedsiębiorstwach różnej wielkości, a także osób samozatrudniających
się. Narażenie pracowników na niektórych stanowiskach pracy, osiąga poziomy tysiące
razy wyższe niż dopuszczalna ekspozycja ogółu ludności. Niezbędna jest więc właściwa
ocena ryzyka zawodowego wynikającego z pracy przy źródłach silnych pól elektromagnetycznych.
Ze względu na wymagania Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (art. 153,
168 i 191), Dyrektywy Ramowej 89/391/EWG oraz Rezolucji Parlamentu Europejskiego:
519/1999, 2007/2252 (INI), 2008/2211 (INI) i wynikających z nich polskich przepisów
bezpieczeństwa i ochrony środowiska, wymagane są kompleksowe działania zmierzające do identyﬁkacji źródeł pól elektromagnetycznych, oceny istotności ich oddziaływania
na zdrowie społeczeństwa, a także odpowiedniego ograniczenia zagrożeń. Wymaga to
podjęcia odpowiednich działań producentów urządzeń, pracodawców oraz służb kontrolnych, a także samych pracowników.
Wymagania dotyczące ochrony przed zagrożeniami elektromagnetycznymi w miejscu pracy, są włączone do obowiązujących w Polsce przepisów bezpieczeństwa i higieny
pracy (Rozporządzenie MPiPS w sprawie NDS i NDN; PN-T-06580:2002). Jednakże
dla zapewnienia terminowej implementacji znowelizowanej dyrektywy 2004/40/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady do prawa polskiego konieczne jest przygotowanie
propozycji wdrażających ją w przedsiębiorstwach i w praktyce organów nadzoru nad
warunkami pracy oraz upowszechnienie tych zasad w ramach ogólnopolskiej kampanii
informacyjnej.
Rada z zadowoleniem przyjęła informację, że Polska bierze aktywny udział w pracach
nad nowelizacją tej dyrektywy, poprzez zaangażowanie przedstawicieli strony rządowej
i związkowej w pracach Komitetu Doradczego ds. Bezpieczeństwa i Zdrowia w Miejscu
Pracy (Advisory Committee on Safety and Health at Work – ACSH) działającego przy
Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości Szans Komisji
Europejskiej.
W związku z rozważanym przez Komisję Europejską wprowadzeniem w nowej dyrektywie bardziej elastycznych wymagań bezpieczeństwa pracy w silnych polach elektromagnetycznych, Rada Ochrony Pracy uważa, że wprowadzenie analogicznego kierunku
zmian w polskim prawie pracy wymagałoby dla zachowania równowagi wzmocnienia
potencjału technicznego organów kontroli i nadzoru w omawianym zakresie.
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W związku z powyższym Rada Ochrony Pracy uważa za niezbędne:
– podjęcie działań celem merytorycznego przygotowania decyzji dotyczących określenia rodzaju szczegółowych zmian w polskim prawie pracy, zapewniających jego zgodność z wymaganiami nowej dyrektywy dotyczącej pól elektromagnetycznych;
– podjęcie odpowiednich działań edukacyjnych prezentujących nowe wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w polach elektromagnetycznych oraz zasady ich spełniania w przedsiębiorstwach. Powinny one objąć także pracowników Państwowej Inspekcji
Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Urzędu Dozoru Technicznego, laboratorium
badawczych oraz ekspertów BHP współpracujących z przedsiębiorstwami.
Rada z zadowoleniem przyjmuje informację o ujęciu odpowiednich prac w tym zakresie w ramach realizacji zadań służb państwowych i projektów badawczych Programu
Wieloletniego pn. »Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy« (etap II). Powinny one
wspierać organa administracji państwowej i przedsiębiorstwa w implementacji nowych
wymagań prawa europejskiego w zakresie ochrony pracowników przed negatywnymi
skutkami oddziaływania pól i promieniowania elektromagnetycznego”.
Przewodnicząca Rady Ochrony Pracy Izabela Katarzyna Mrzygłocka:
Czy są uwagi do przedstawionego projektu stanowiska?
Członek Rady Ochrony Pracy Mirosław Pawlak:
Czy w trakcie 2010 r. Państwowa Inspekcja Pracy prowadziła badania oraz dysponuje
materiałem na temat rodzaju prac, a szczególnie stanowisk zagrożonych oddziaływaniem pól elektromagnetycznych?
Obecnie przyjmujemy nową dyrektywę unijną. Jakie zobowiązania dla Polski płyną
z jej założeń? Jakie sankcje grożą za jej ewentualne niestosowanie?
Przewodnicząca Rady Ochrony Pracy Izabela Katarzyna Mrzygłocka:
Nie chciałabym ponownego rozpoczynania dyskusji. Ale wyjątkowo poproszę o udzielenie odpowiedzi na pytania pana posła.
Zastępca przewodniczącego Rady Ochrony Pracy, dyrektor CIOP-PIB prof. Danuta
Koradecka:
Zobowiązania dla Polski – jak w przypadku każdej dyrektywy – mają charakter standardowy. Dyrektywa musi być implementowana do prawa i praktyki. Implementacja do
systemu prawnego została już – wyprzedzająco – dokonana w rozporządzeniu ministra
pracy i polityki społecznej. Dyrektywa będzie przyjmowana w bieżącym roku w trakcie
polskiej prezydencji. Jeżeli w ostatniej fazie dyskusji pojawią się nowe elementy, to zostanie wprowadzona odpowiednia nowelizacja.
Uczestniczyliśmy w organizowanym przez Komisję Europejską spotkaniu na temat
kosztów implementacji danej dyrektywy i przygotowania do jej wdrożenia. Okazuje się,
że koszty nie są zbyt duże. Zasadniczo mają charakter bezinwestycyjny. Bowiem wielkość ekspozycji maleje wraz z kwadratem odległości. Odpowiednie usytuowanie pracownika obsługującego urządzenie w sposób istotny zmienia ekspozycję. Problem dotyczy
rezonansów magnetycznych, a także chirurgów, którzy nie mogą oddalić się od pacjenta
w czasie zabiegu. Ale wówczas również istnieje rozwiązanie umożliwiające zmniejszenie
ekspozycji.
W tym przypadku – w odróżnieniu od innych dyrektyw – nie spodziewamy się istotnych kosztów. Możemy natomiast uniknąć istotnych skutków dla zdrowia.
Główny inspektor pracy Tadeusz Zając:
Dokonujemy oceny narażenia pracowników na oddziaływanie pól elektromagnetycznych w trakcie kontroli. Ta problematyka jest również przewidziana w planie na 2011 r.
Materiał prezentowaliśmy podczas poprzedniego posiedzenia.
Przewodnicząca Rady Ochrony Pracy Izabela Katarzyna Mrzygłocka:
Czy są uwagi do przedstawionego projektu stanowiska? Nie widzę zgłoszeń.
Kto jest za przyjęciem stanowiska w brzmieniu proponowanym przez Zespół ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Środowisku Pracy? Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się?
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Stwierdzam, że Rada jednogłośnie przyjęła stanowisko w sprawie nowej dyrektywy WE
dotyczącej ochrony pracowników przed oddziaływaniem pól elektromagnetycznych.
Przechodzimy do pkt 2 – przestrzeganie uprawnień pracowniczych związanych z rodzicielstwem. Materiał został przygotowany przez Państwową Inspekcję Pracy, Ministerstwo
Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Sprawiedliwości i Prokuraturę Generalną.
Proszę o zabranie głosu zastępcę głównego inspektora pracy, panią Annę Tomczyk.
Zastępca głównego inspektora pracy Anna Tomczyk:
Państwowa Inspekcja Pracy przedłożyła pisemny materiał. Dotyczy obu tematów, bowiem w działalności kontrolnej PIP te zagadnienia badane są łącznie.
Państwowa Inspekcja Pracy corocznie bada zagadnienia dotyczące rodzicielstwa.
Prowadzi je w trzech wymiarach. Po pierwsze – kontrole rutynowe, prowadzone przez
wszystkie okręgowe inspektoraty pracy według jednolitych wytycznych. Poruszane są
zawsze te same zagadnienia, zgodnie z tzw. ankietą. Dane przedstawione w materiale są
wynikiem 660 kontroli z ubiegłego roku, a także – w celu porównania – kontroli rutynowych z poprzednich lat. Po drugie – Inspekcja Pracy bada skargi dotyczące naruszania
przepisów dotyczących uprawnień rodzicielskich. W 2009 r. ub.r. do PIP wpłynęło 260
tego rodzaju skarg, w 2010 r. – 297, z czego zasadnych było – 111, bezzasadnych – 186.
Po trzecie – prowadzone są również kontrole tych zagadnień w trakcie innych kontroli.
Kontrolując inne spawy, Inspekcja Pracy ujawnia nieprawidłowości związane z przestrzeganiem przepisów dotyczących rodzicielstwa.
Przeprowadzono 1260 kontroli, w których wydano środki prawne z omawianego zakresu. W trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości polegające m.in. na nieopracowaniu wykazu prac wzbronionych kobietom, jego nieaktualności lub niedostosowaniu
do specyﬁki danego zakładu pracy, braku w aktach osobowych pracowników będących
rodzicami lub opiekunami dzieci, oświadczeń o zamiarze lub braku zamiaru korzystania z uprawnień rodzicielskich. Są to nieprawidłowości o charakterze formalnym, które
w rzeczywistości nie powodowały faktycznego pozbawienia pracowników ich uprawnień.
Natomiast w skargach oraz pytaniach prawnych kierowanych do Państwowej Inspekcji Pracy, w ramach prowadzonego poradnictwa coraz częściej sygnalizowany jest
problem niewystarczającej ochrony pracowników korzystających z uprawnień w zakresie obniżenia wymiaru czasu pracy na podstawie art. 186 z oznaczeniem 7 Kodeksu pracy oraz pracowników przebywających na urlopach wychowawczych. Ochrona
nie obowiązuje w przypadku zastosowania przepisów ustawy z dnia 13 marca 2003 r.,
o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy, z przyczyn
niedotyczących pracowników.
Pracodawcy wprowadzając niewielkie zmiany organizacyjne omijają przepisy ochronne zawarte w Kodeksie pracy. Rozwiązują z tymi pracownikami stosunki pracy, posługując się uzasadnieniem – co opisaliśmy w przedłożonym materiale – przeprowadzenie
tzw. redukcji indywidualnej. Wówczas nie obowiązuje ochrona kodeksowa. Należałoby
zastanowić się, czy wzmocnienie ochrony nie wymaga inicjatywy ustawodawczej.
Z analizy rozmów z osobami zgłaszającymi się po porady wynika, że po nowelizacji Kodeksu pracy dokonanej w latach 2009–2010, dotyczącej uprawnień pracowników
związanych z rodzicielstwem, wzrasta zainteresowanie przepisami dotyczącymi: urlopu ojcowskiego, macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, możliwości
złożenia wniosku przez rodziców i opiekunów uprawnionych do urlopu wychowawczego o obniżenie wymiaru czasu pracy w okresie, w którym korzystali z takiego urlopu.
Obserwujemy, że te przepisy są coraz częściej stosowane. Niemniej jednak pracownicy
obawiają się, czy korzystanie z tych uprawnień będzie dobrze postrzegane przez pracodawcę, który może przypuszczać, że pracownik będzie wówczas mniej wydajny.
W 2010 r. w wyniku kontroli przeprowadzonych w ramach tematu „Przestrzeganie
uprawnień pracowniczych związanych z rodzicielstwem” inspektorzy pracy zastosowali
następujące środki prawne: wydali 22 decyzje, skierowali 265 wystąpień zwierających
362 wnioski, nałożyli 12 mandatów karnych na łączną kwotę 14.900 zł, skierowali 4
wnioski o ukaranie do sądu, zastosowali 17 środków oddziaływania wychowawczego.
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Przypominam, że są to środki prawne zastosowane w wyniku 660 kontroli rutynowych
przeprowadzonych przez inspektorów pracy.
Członek Rady Ochrony Pracy, dyrektor Departamentu Prawa Pracy Ministerstwa
Pracy i Polityki Społecznej Eugenia Gienieczko:
Jestem w dość kłopotliwej sytuacji, bo na początku muszę przeprosić za skąpy materiał,
ale jest to związane z tematem. Nie chodzi bowiem o zakres i treść uprawnień pracowniczych związanych z rodzicielstwem, lecz o przestrzeganie przepisów.
Chciałabym podkreślić, że zakres uprawnień związanych z rodzicielstwem zagwarantowanych w polskim prawie pracy, należy do jednych z najlepszych w Unii Europejskiej. Polskie przepisy zapewniają wysoki standard uprawnień w zakresie długości urlopu macierzyńskiego. Zwracam uwagę na dodatkowe urlopy macierzyńskie, urlopy na
warunkach urlopów macierzyńskich, urlop ojcowski, który nie jest jeszcze przewidziany
przez prawo europejskie. W trakcie polskiej prezydencji prawdopodobnie będziemy pracowali nad wprowadzenia urlopu ojcowskiego do prawa unijnego.
Owszem, można postulować rozszerzenie pewnych uprawnień. Chciałabym zauważyć – posługując się słowami pana premiera – że należy to robić, ale małymi krokami.
Uprawnienia pracownicze związane z rodzicielstwem generują pewne koszty, które ponosi pracodawca lub Fundusz Ubezpieczeń Społecznych.
W latach 2009–2010 rozszerzono zakres tych uprawnień. Zatem trudno jeszcze mówić o pogłębionych spostrzeżeniach czy analizach dotyczących praktycznego stosowania
nowych przepisów. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej dysponuje własnymi informacjami w tym zakresie. Do resortu wpływa rocznie ponad 1 tys. pism od pracodawców i pracowników, które zawierają pytania i spostrzeżenia nadawców. Ponadto mamy
dyżur telefoniczny. Nie są to jednak informacje pełne czy szerokie. Niekiedy zawierają
bardzo subiektywną ocenę przepisów. Niemniej jednak dają jakiś obraz.
W korespondencji kierowanej do Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz w rozmowach telefonicznych podnoszone są dwa problemy. Mali pracodawcy, ale nie tylko oni,
wyrażają przypuszczenie, iż kobiety w ciąży nadużywają zwolnień lekarskich. Postulują ﬁnansowanie w całości przez Fundusz Ubezpieczeń Społecznych wynagrodzenia
chorobowego w czasie ciąży, jeżeli jest zwolnienie lekarskie. Ministrowi Pracy i Polityki
Społecznej trudno zająć stanowisko w sprawie nadużywania zwolnień lekarskich przez
kobiety w ciąży, bowiem musiałby wkraczać w kompetencje lekarzy.
Druga poruszana sprawa – to niedostateczna – zdaniem pracowników – ochrona
przed zwolnieniami w czasie urlopu macierzyńskiego i wychowawczego oraz korzystanie z obniżonego wymiaru czasu pracy przez osoby uprawnione do urlopu wychowawczego. Brak tej ochrony podnoszony jest w związku z ustawą o szczególnych zasadach
rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Istotnie, wspomniana ustawa znacznie ograniczyła zakres ochrony. Chciałabym
jednak zwrócić uwagę, że w polskim prawie pracy – Kodeksie pracy i innych ustawach
– jest powyżej 40 grup szczególnie chronionych. Zatem wyjęcie z tego zbioru jednej grupy nie jest prostym przedsięwzięciem. Minister Pracy i Polityki Społecznej nie chciałby sam podejmować działań w tym zakresie. Wymaga to zastanowienie się na forum
Komisji Trójstronnej. Trzeba na nowo ocenić, czy i którym grupom należy ograniczyć
ochronę.
Jeżeli chodzi o pracowników powracających z urlopu, to chciałabym zwrócić uwagę, że w ostatnich latach nałożyliśmy na pracodawcę obowiązek zatrudnienia takiego
pracownika na dotychczasowym stanowisku, gdy nie ma takiej możliwości, to na zbliżonym lub podobnym, bez obniżania wynagrodzenia. Wcześniej mimo braku wyraźnego
przepisu był pewien zwyczaj, że kobieta powracająca z urlopu macierzyńskiego ma prawo do zatrudnienia na dotychczas zajmowanym stanowisku. Minister Pracy i Polityki
Społecznej nie dysponuje danymi dotyczącymi funkcjonowania tego przepisu w praktyce. Stan jego przestrzegania może być ujawniony w kontrolach PIP bądź na podstawie
spraw sądowych, w których pracownicy dochodzą swoich roszczeń.
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Przedstawicielka Prokuratury Generalnej prokurator Elżbieta Kozakiewicz:
Przekazaliśmy dane statystyczne obejmujące lata 2009–2010, uzyskane ze wszystkich
okręgów apelacji w kraju. Dowodzą, że przestrzeganie uprawnień pracowniczych związanych z rodzicielstwem nie jest tematyką pozostającą w szczególnym zainteresowaniu
organów ścigania. Bowiem organy ścigania nie prowadzą kontroli w zakładach pracy.
Postępowania są inicjowane zawiadomieniami Państwowej Inspekcji Pracy lub osób
bezpośrednio zainteresowanych, czyli pokrzywdzonych. Ponadto niekiedy pracownicy
nie są zainteresowani powiadamianiem organów ścigania o naruszeniu przepisów ze
względu chociażby na sytuację na rynku pracy i bezrobocie.
W latach 2009–2010 zarejestrowano 8 postępowań przygotowawczych. Stwierdzone
naruszenia praw pracowników nie zawsze wyczerpywały znamiona przestępstwa. Nie
każde nieuczciwe postępowanie pracodawcy jest kwaliﬁkowane jako np. złośliwe czy
uporczywe naruszenie praw pracowniczych. Zwracam uwagę, że z materiału przedłożonego przez PIP wynika, że przypadki świadomego działania zmierzającego do naruszenia przepisów przez pracodawców są sporadyczne. Stwierdzono 26 takich przypadków.
Z 8 postępowań przygotowawczych, 6 zostało umorzonych z powodu braku dostatecznych dowodów winy lub z powodu braku znamion przestępstwa. Nie było możliwości udowodnienia pracodawcy złośliwego czy uporczywego naruszania praw pracownika. Postanowienia o umorzeniu postępowania nie posiadają uzasadnienia, bo takie jest
uprawnienie kodeksowe. Nie można przeanalizować toku rozumowania prokuratora
podejmującego taką decyzję.
Niemniej jednak umorzenie postępowania nie wynika z pobłażliwości prokuratury
dla nieuczciwych pracodawców. Kiedy spojrzymy na akta sprawy, to można przekonać
się, że stan faktyczny jest zgoła odmienny od uporczywego czy złośliwego naruszania
praw pracownika. Np. w sprawie z Lublina pracownica zgłosiła, że w okresie ciąży była
zmuszana do wykonywania pracy, jako sprzedawca w małym sklepie. Stan faktyczny
okazał się inny. Mianowicie, ta osoba w innej sprawie była podejrzana o sfałszowanie 13
zaświadczeń o pracy w celu uzyskania kredytu. Prokurator zainicjował tę sprawę, wyłączając materiały do odrębnego postępowania. Chciał wyjaśnić kwestię jej pracy w ciąży.
Okazało się – co potwierdziła również kontrola Państwowej Inspekcji Pracy – że panowała tam sytuacja niemal rodzinna. Kobieta pozostawała w bardzo trudnej sytuacji
materialnej. Sama prosiła o zatrudnienie w sklepie. Kiedy prowadzono postępowanie
karne, to złożyła zawiadomienie, że pracodawca zmuszał ją do pracy, gdy była w ciąży.
Postępowanie zostało umorzone z powodu braku cech przestępstwa.
W innym przypadku zakład pracy był w likwidacji. Pracodawca zwolnił pracowników, pozostawił kobietę w ciąży. Za późno przesłał odpowiednie dokumenty uprawniające do zasiłku. Kobieta pozostawała na urlopie wychowawczym, w trakcie którego zaszła
w ciążę.
Wracając do statystyki – z 8 postępowań przygotowawczych, 1 zostało zakończone
odmową wszczęcia dochodzenia. Zwracam uwagę, że prokuratury apelacyjne otrzymały
wytyczne, aby w sprawach o naruszenie praw pracowniczych nie wydawać postanowień
o odmowie wszczęcia postępowania, lecz je wszczynać nawet gdy później zakończy się
umorzeniem. Bowiem wszczęcie postępowania oznacza, że pracodawca zostaje wezwany
na przesłuchanie przez prokuratora lub policję, po czym zazwyczaj uwzględnia roszczenia. Zatem działanie prewencyjne przyniosło pożądany efekt.
Odrębnym tematem jest kwestia pracodawców, których zakłady były w procesie likwidacji lub rozwiązania. W tym przypadku ochrona uprawnień związanych z rodzicielstwem jest znacznie mniejsza. Występuje więcej naruszeń przepisów.
Wspomniane wytyczne do prokuratur apelacyjnych zawierały również zakaz umarzania
postępowań z powodu tzw. znikomości społecznej czynu. Postępowanie może być umorzone
jedynie z braku dostatecznych dowodów winy lub brak znamion przestępstwa.
Na 8 zarejestrowanych postępowań, 1 zostało zakończone skierowaniem do sądu
aktu oskarżenia przeciwko pracodawcy. Wyrok był skazujący. Postępowanie pracodawcy, który nie przywrócił osoby uprawnionej do pracy mimo orzeczenia sądu pracy wyczerpuje znamiona złośliwości i uporczywości.
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Postępowania są bardziej inicjowane kontrolami niż zawiadomieniami osób pokrzywdzonych. Chciałabym przytoczyć dane statystyczne, które aktualnie opracowuje Departament Postępowania Przygotowawczego Prokuratury Generalnej. W 2010 r.
w Warszawie zgłoszono 902 zawiadomienia. Państwowa Inspekcja Pracy złożyła 137 zawiadomień. Skierowano do sądów 83 akty oskarżenia i 9 wniosków o warunkowe umorzenie, co łączy się ze skazaniem. W 2010 r. w Krakowie zgłoszono 794 zawiadomienia.
PIP – 97. Skierowano 108 aktów oskarżenia. Nie dysponuję danymi dotyczącymi wniosków o warunkowe umorzenie. W Łodzi w ub.r. zgłoszono 565 zawiadomień, PIP – 67.
Skierowano 87 aktów oskarżenia oraz 25 wniosków o warunkowe umorzenie. W Katowicach – 851 zawiadomień, PIP – 103. Skierowano do sądów 133 akty oskarżenia i 10
wniosków o warunkowe umorzenie postępowania. We Wrocławiu – 654 zawiadomienia,
PIP – 143. Skierowano do sądów 51 aktów oskarżenia i 6 wniosków o warunkowe umorzenie postępowania.
Prezentując te dane chciałabym bronić prokuratury i organy ścigania przed zarzutami małej skuteczności.
Zastępca dyrektora Departamentu Organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości
Tomasz Jaskłowski:
Jeśli chodzi o Ministerstwo Sprawiedliwości i wymiar sprawiedliwości, to muszę przyznać, że dane statystyczne przedstawiają się dość obiecująco. Dane dotyczące ochrony praw pracowniczych w ostatniej dekadzie ujawniają dobrą sytuację w tym zakresie. Liczba spraw o naruszenie praw pracowniczych zmniejszyła się trzykrotnie
– z 350 tys. w 2001 r. do 111 tys. w 2010 r.
Zmniejszenie liczby spraw pracowniczych powoduje konieczność racjonalizacji obciążania pracą sędziów w tych wydziałach. To jest temat na inną dyskusję. Chciałbym
jedynie zasygnalizować tę kwestię.
Stabilizacja gospodarki powoduje zmniejszenie liczby sporów pracowniczych. Na
111 tys. spraw pracowniczych w 2010 r., 26 dotyczyło szczególnej ochrony pracy kobiet.
Ta liczba jest niewielka, co nie oznacza, że tych spraw jest tylko tyle. Zwracam uwagę,
że w statystyce wykazywane są różne sprawy. Np. spory dotyczące nieprawidłowego
wypowiedzenia umowy o pracę. W tej kategorii mogą mieścić się sprawy dotyczące wypowiedzenia umowy o pracy kobiecie w ciąży lub w trakcie urlopu macierzyńskiego.
Nie prowadzimy szczegółowych statystyk w tym zakresie. Dysponujemy statystykami sądowymi, potrzebnymi do oceny pracy sądów. Jeżeli Rada będzie potrzebowała głębszych danych statystycznych, to będziemy je zbierać. Prosimy o sygnał w tym
względzie.
Z raportu materiału PIP wynika, że dużym problemem przedsiębiorców i pracowników jest niedostateczna znajomość przepisów prawnych. Zwracam uwagę, że obecnie w Polsce pracuje łącznie ok. 30 tys. radców prawnych i adwokatów. Nasz kraj liczy
40 mln osób. W ostatnim okresie odnotowaliśmy duży wzrost liczby prawników obsługujących obywateli. Ale nadal jest to niewystarczająca liczba. Przedsiębiorcy powinni
koncentrować się na swojej działalności i korzystać z fachowej obsługi prawnej. Deklarujemy dalszą pracę na rzecz zwiększania obsługi prawnej obywateli.
Przewodnicząca Rady Ochrony Pracy Izabela Katarzyna Mrzygłocka:
Otwieram dyskusję. Kto z państwa chciałby zabrać głos?
Członek Rady Ochrony Pracy Zdzisław Trela:
Zgadzam się z opiniami prelegentów. Są dobrzy i źli pracodawcy, podobnie jak źli i dobrzy lekarze. Ale są też źli i dobrzy pracownicy. Chciałbym podkreślić, że znacznie poprawiła się sytuacja, jeśli chodzi o pracowników, ale to wynika z pewnej obawy o to, co
będzie po urodzeniu dziecka, kiedy trzeba będzie ponownie wrócić do pracy. To jest taki
mały hamulec.
Państwo chce, żeby rodziło się więcej dzieci. Pracodawcy również, ale uważam, że
za urlopy macierzyńskie powinno płacić państwo, a nie pracodawca. Jeżeli właściciel
małego sklepu spożywczego zatrudnia jednego pracownika, to kiedy pracownik idzie
na urlop macierzyński, pracodawca musi zamknąć sklep. Bowiem nie ma możliwości
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jego prowadzenia. A takich sklepów jest w Polsce bardzo wiele. Uważam, że należałoby
zastanowić się nad ewentualną zmianą prawa.
Zwolnienia lekarskie w czasie ciąży stanowią pewien problem. Zatrudniałem ekspedientki, które po dwóch miesiącach ciąży brały zwolnienie lekarskie, ale też były takie,
które pracowały siedem miesięcy bez zwolnienia. Wiem, że jedne są bardziej, a drugie
mniej zdrowe. Niemniej jednak było to zadziwiające.
Przewodnicząca Rady Ochrony Pracy Izabela Katarzyna Mrzygłocka:
Zwracam uwagę, że za urlopy płaci państwo, a nie pracodawca.
Członek Rady Ochrony Pracy Stanisław Szwed:
Problematyka, którą dzisiaj omawiamy jest bardziej skomplikowana niż można byłoby sądzić po wystąpieniach prelegentów. Dotykamy jednej – wąskiej – dziedziny, którą
jest ochrona praw rodzicielskich. Można do tego dołączyć ochronę praw pracowniczych
i praw związkowych. W ten sposób otrzymalibyśmy zestawienie całości problemów, które występują w naszym życiu społecznym. Chciałbym zwrócić uwagę, że słabszą stroną
w sytuacji konﬂiktu czy dochodzenia roszczeń jest pracownik.
Pan dyrektor Jaskłowski z Ministerstwa Sprawiedliwości mówił o malejącej liczbie
spraw sądowych. Faktycznie obserwujemy taki trend. Wynika on z różnych względów m.in. z wprowadzenia odpłatności. Pracownik może być obciążony wniesieniem
opłaty za sprawę, co w pewien sposób ograniczyło możliwości pracowników. Ponadto
pracodawca jest w stanie wynająć dobrych prawników, natomiast pracownik pozostaje
sam. Zatem nie ma szans w takim starciu. Podam przykład z dnia wczorajszego. Otóż,
pracownik wygrał sprawę w I instancji. Jego roszczenie zostało uwzględnione. Kwota
roszczenia – 3 tys. zł. Pracodawca odwołał się od orzeczenia I instancji. W imieniu pracodawcy występuje ﬁrma radcowska. Sporządziła opinię liczącą ponad 20 stron. Przypuszczam, że jej koszt przekraczał znacznie kwotę roszczenia. Sądzę, że gdyby doszło
do polubownego rozstrzygnięcia – pracodawca zaproponowałby kwotę 2 tys. zł – sprawa
zostałaby rozwiązana. Ten przykład pokazuje skalę problemu.
Kolejna kwestia dotyczy prokuratury. Materiał, który otrzymaliśmy pokazuje dość
przerażający obraz. Na zadane w Sejmie pytanie o sprawy związane z nieprzestrzeganiem praw pracowniczych i związkowych otrzymałem podobną informację z prokuratur
apelacyjnych, które wskazywały na jednostkowe przypadki wszczęcia postępowań.
Nie znaliśmy danych, które przedstawiła dzisiaj pani prokurator. Jedno postępowanie zostało zakończone skierowaniem do sądu aktu oskarżenia przeciwko pracodawcy,
który nie wypełnił prawomocnego orzeczenia sądu pracy. Sąd Rejonowy w Starachowicach warunkowo umorzył postępowanie karne i poddał oskarżonego próbie na okres
dwóch lat. Jestem ciekaw, czy ten pracodawca zmienił się. Zapewne nie. Wszystko zostało przeprowadzone zgodnie z prawem, a sąd wydaje wyrok, którego oskarżony nie
musi obawiać się.
Kolejna kwestia dotyczy legislacji. Zmieniając przed dwoma laty Kodeks pracy w części
rodzicielskiej zapewniliśmy dodatkowe możliwości. Nie znamy jeszcze ich skutku. Nie wiemy, czy kobiety korzystają z możliwości dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Trudno to
sprawdzić. Nie wiemy, czy pracodawcy naciskają na rezygnację z tej możliwości. W materiale
Państwowej Inspekcji Pracy pojawia się kilka kwestii, które można poprawić w Kodeksie
pracy. Np. ochrona po urlopie macierzyńskim czy wychowawczym, gdy pracownik nie korzysta ze skróconego okresu czasu pracy. Czy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej prowadzone są pace nad zmianą tych przepisów? Posłowie mogą przygotować taką propozycję.
Ale propozycja rządowa ma większą szansę na uchwalenie.
Z przedłożonego materiału wynika kilka spraw. Wydaje się, że pożądana byłaby inicjatywa ministerstwa w tym kierunku. Nie chodzi o zmianę ﬁlozoﬁi. Ochrona – tu zgadzam się z panią dyrektor – jest na dobrym poziomie. Chodzi o ponowne przeanalizowanie przepisów i zaproponowanie pewnych zmian.
Członek Rady Ochrony Pracy Mirosław Pawlak:
Prognozy demograﬁczne w naszym kraju nie są pozytywne. Powinno to spowodować
bezwzględne przestrzeganie uprawnień pracowniczych związanych z rodzicielstwem.
Jak to możliwe, aby u tak wielu pracodawców dopuszczano kobiety do wykonywania
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prac wzbronionych? Jak to możliwe, aby u siedmiu pracodawców ujawniono nieprawidłowości w zakresie ochrony trwałości stosunku pracy w okresie ciąży? Jak to możliwe,
aby u 17 pracodawców stwierdzono nieprawidłowości dotyczące świadczeń pieniężnych
związanych z ciążą i macierzyństwem? Dlaczego narusza się przepisy dotyczące udzielania urlopu wychowawczego?
Czy w czasie obowiązywania nowelizacji zdarzyły się przypadki, a jeśli tak to jak często, że pracownica po zakończeniu urlopu macierzyńskiego zastawała zlikwidowany lub
w upadłości zakład?
Członek Rady Ochrony Pracy Jan Rulewski:
Nieco sceptycznie spoglądam na przedłożone materiały, zwłaszcza jeśli chodzi o pracę
sądów. Nie kieruję zarzutów pod ich adresem, lecz boleję nad faktem redukowania ich
liczby, co spowoduje ograniczenie dostępności. To prawda, że zdecydowanie maleje liczba spraw.
Zwracam uwagę, że wiele osób nie występuje do sądów nawet z uzasadnionymi pozwami nie tylko ze względów, o których mówił przedmówca, ale z obawy, że wyrok sądu
może wywołać atmosferę, że ten pracownik jest pieniaczem. Pracodawcy tworzą swego
rodzaju kurtynę, która uniemożliwia dochodzenie spraw przed sądem. Zwracam uwagę,
że w sądzie strony są równe. Dokumentacja wskazuje, że dość często pracownicy nie
mają racji.
W materiale przedłożonym przez Departament Postępowania Przygotowawczego
Prokuratury Generalnej na ostatniej stronie stwierdza się, że w trzech przypadkach
przyczyną umorzenia postępowania jest stwierdzenie, że czyn nie zawiera znamion
czynu zabronionego. Skarżąca dochodzi prawa do przyznania zasiłku macierzyńskiego.
Zarzuca pracodawcy, że nie przesłał do ZUS odpowiednich dokumentów, co powoduje,
że nie może skorzystać z tego uprawnienia. Zwracam uwagę, że sąd ma utrudnione
zadanie w zakresie rozstrzygania w tej sprawie. Musiałby przeprowadzić dodatkowe
śledztwo. Prosiłbym o dodatkowe wyjaśnienia w tej sprawie.
Członek Rady Ochrony Pracy Elżbieta Rafalska:
Mam wątpliwości, czy dane zawarte w przedłożonych materiałach ujawniają rzeczywistą skalę problemu. Rozumiem, że przedstawiają pewien stan faktyczny na podstawie
przeprowadzonych kontroli. Podkreślam, że dane są rzetelne. Ale skala nieprawidłowości może być inna. Może wynikać z pewnych kwestii, które umykają podczas badania.
Chciałabym odnieść się do kwestii urlopów macierzyńskich. W naszym kraju panuje
opinia o nadużywaniu zwolnień lekarskich. Temat jest niezwykle delikatny. Zwracam
uwagę, że lekarze wysyłają kobiety na zwolnienia. Nikt nie może tu ingerować. Czy dysponujemy danymi dotyczącymi zwolnień lekarskich w okresie ciąży w innych krajach?
Niekiedy odnoszę wrażenie, że każda ciąża traktowana jest nie jako stan ﬁzjologiczny,
lecz chorobowy. Ale pojawiają się również opinie, że pracodawcy w celu zorganizowania
pracy i zapewnienia gwarancji, że ktoś będzie pracował, często wysyłają kobiety w ciąży
na zwolnienia. Z pewnością tkwi tu pewien problem. Musielibyśmy jednak dysponować
odpowiednimi danymi. Lekarz i pracodawca nie chcą ponosić ryzyka narażenia ciąży.
Odnoszę wrażenie, że ten problem narasta w Polsce. Tkwi nie tylko w sferze prawnej, ale też w mentalnej. Kobiety obawiają się poinformować pracodawcę o ciąży. Pracodawcy na wszelki wypadek wolą czasami nie zatrudniać młodych kobiet, bo na pewno
zajdą w ciążę. Te okoliczności umykają nam. Nie są ujęte w żadnej statystyce.
Kolejna sprawa dotyczy powrotu do pracy po urlopie macierzyńskim oraz związane
z tym – często pozorne – reorganizacje i zmiany zakresu czynności, czyli restrukturyzacja powodująca likwidację stanowiska. Bardzo trudno jest to zakwestionować. Kobieta
znajduje się w innej sytuacji. Sądzę, że ta sfera również nie jest objęta statystyką. Nie
posiadamy pełnej informacji w tym zakresie.
Urlop macierzyński jest względnie bezpiecznym okresem. ZUS wypłaca zasiłek. Dopiero po tym okresie kobieta obawia się, co będzie po jej powrocie do pracy. Pracodawca
również obawia się, czy ten pracownik będzie tak mobilny, jak poprzednio, czy też będzie korzystał ze zwolnień lekarskich. Myślę, że tej sfery nie można lekceważyć, aczkolwiek nie jest ujęta w statystyce. Obecnie kobiety zachodzą w pierwszą ciążę w coraz
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późniejszym wieku. Rodzą pierwsze dziecko ok. 30 roku życia. Często opóźniają poinformowanie pracodawcy o ciąży. Obawiają się wpływu macierzyństwa na przyszły awans
zawodowy.
Im trudniejsza sytuacja na rynku pracy – obecnie występuje narastające bezrobocie
– to wówczas można zatrudnić inną osobę, która nie będzie powodowała dylematów
związanych z macierzyństwem. Wszyscy chcemy, żeby rodziło się więcej dzieci. Ale konsekwencje bycia przez kobietę pracownikiem i matką są tutaj wpisane. Mówimy o przestrzeganiu prawa. Musimy jednak pamiętać o wielu innych elementach, które nie są
dostępne w statystykach. Obraz wynikający z przedłożonych materiałów jest bardziej
optymistyczny niż rzeczywistość, z którą mają do czynienia młode kobiety.
Członek Rady Ochrony Pracy Beata Mazurek:
Chciałabym skierować naszą dyskusję na nieco inne tory. Materiał przedłożony przez
PIP odnosi się do znikomej statystyki. Inspekcja Pracy podaje procent skontrolowanych
pracodawców. Nie jest to duży wskaźnik. Wiemy, że PIP kontroluje ok. 10% podmiotów.
Skala uchybień mogłaby być większa, gdyby kontrola objęła wszystkie podmioty.
Jakie czynności mogłaby podjąć Państwowa Inspekcja Pracy, prokuratura czy Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w celu zmniejszenia naruszeń praw pracowniczych
związanych z rodzicielstwem? Pan poseł Szwed wspomniał o zmianach legislacyjnych.
Czy Państwowa Inspekcja Pracy dostrzega inne możliwości, które skutecznie ograniczałyby proceder łamania prawa?
Członek Rady Ochrony Pracy Karol Bielski:
Z analizy materiału przedłożony przez Ministerstwo Sprawiedliwości wynika, że blisko
10% wszystkich spraw kończy się ugodami. Rozumiem, że niektóre cofnięcia pozwów
czy wycofanie powództw może również wiązać się w pewien sposób z zawarciem ugody. Ile spraw dotyczących sporu pracodawca – pracownica korzystająca z uprawnień
związanych z rodzicielstwem jest kierowanych do mediacji? Czy mediacje są stosowane w tym zakresie? Czy też są to ugody zawierane poza sądem, a sprawy, których nie
można rozwiązać w ten sposób rozstrzygane są przed sądami? Czy dysponują państwo
analizą stosowania mediacji w tych sprawach?
Członek Rady Ochrony Pracy Alicja Olechowska:
Chciałabym nawiązać do kwestii przepisów prawa pracy związanych z ciążą i rodzicielstwem. Przed świętem 8 marca odwiedziłam kilka zakładów, które zatrudniają głównie
kobiety. Są to duże ﬁrmy branży spożywczej i farmaceutycznej w moim okręgu wyborczym. Uważam, że zasługują one na szczególną troskę i opiekę Państwowej Inspekcji
Pracy, bowiem w tak dużej populacji zatrudnianych kobiet dochodzi – niestety – do drastycznych patologii. Kobiety w ciąży pracują na stanowiskach pracy, na których zainstalowane są maszyny wibrujące. W takich sytuacjach często dochodzi do pogorszenia ich
stanu zdrowia.
Są to przypadki warte uwagi Inspekcji Pracy, ale także – gdy zostaną zgłoszone –
szczególnego traktowania przez prokuraturę i organy ścigania. Bowiem jest to drastyczne naruszenie prawa przez pracodawców.
Członek Rady Ochrony Pracy Jacek Męcina:
Chciałbym zwrócić uwagę, że w ostatnich latach zwiększa się – i słusznie – zakres
uprawnień związanych z macierzyństwem. Jest to wyraz troski państwa o poprawę
sytuacji demograﬁcznej. Niebawem będziemy implementować kolejne przepisy europejskie dotyczące ochrony rodzicielstwa. Chciałbym podkreślić, że Polska znajduje się
w czołówce państw pod względem długości urlopu macierzyńskiego.
Zawsze występuje problem z egzekwowaniem przepisów. Wydaje się jednak, że jeśli
chodzi o tę grupę przepisów, to stopień egzekwowania jest dość wysoki. Trudno to zweryﬁkować na podstawie wycinkowych kontroli Państwowej Inspekcji Pracy czy badań
dokumentów. Badania reprezentatywne nad stosunkami pracy, które prowadziliśmy
z kolegami ze Szkoły Głównej Handlowej w 2007 r. wskazywały, że zakres przestrzegania tych przepisów jest imponujący. Niemniej jednak tym bardziej trzeba egzekwować
każdy przykład patologii, które – niestety – zdarzają się.
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Sądzę, że trzeba podkreślić ogromną rolę państwa w modernistycznym podejściu do
ochrony macierzyństwa i wsparcia aktywności zawodowej kobiet. Z satysfakcją przyjmujemy nową ustawę żłobkową. Chciałbym zauważyć, że to, co przed kilku laty było dobrymi praktykami w zakresie łączenia obowiązków rodzicielskich z zawodowymi obecnie staje się – co należy odnotować z satysfakcją – bardziej powszechnym zjawiskiem,
ale – niestety – głównie w ﬁrmach średnich czy większych, które mogą sobie pozwolić
na stosowne rozwiązania organizacyjne.
Muśmy mieć jednak świadomość, że pewne elementy ochrony nie są spójne lub są sprzeczne
z możliwością prowadzenia działalności gospodarczej np. przez mikroprzedsiębiorstwo. Stąd
znaczenie takich rozwiązań, jak promocja zatrudnienia w niepełnym wymiarze. Przypomnę,
że w 1989 r. Polska należała do czołówki państw, które korzystały – zwłaszcza w przypadku
kobiet – z zatrudnienia w niepełnym wymiarze. Obecnie ten wskaźnik wynosi 8%. Wśród
krajów Unii Europejskiej Polska znajduje się na samym końcu.
W naszej gospodarce problemem są absencje. Mówimy o tym od lat. Wzrost absencji
następuje wówczas, gdy sytuacja na rynku pracy poprawia się. Absencja kobiet w ciąży
w Polsce jest ponad dwukrotnie większa w porównaniu z innymi krajami. Są to dane
z 2005 r. Nie jest naszą rolą przesądzanie, która kobieta w pełni uprawniona korzysta
ze zwolnienia lekarskiego, a która czyni to proﬁlaktycznie. Tutaj potrzebne jest rozwiązanie systemowe.
Problemem jest powrót do pracy po okresie zwolnienia i np. urlopu macierzyńskiego. Zdarza się, że niezbędne jest kolejne zwolnienie z powodu stanu zdrowia kobiety
lub dziecka. Pracodawcy zwracają uwagę na kwestię komunikacji. Kobieta – być może
obawiając się pracodawcy – nie informuje go o swoich dalszych planach zawodowych, to
pracodawca staje przed dużym dylematem, zastanawiając się, czy przedłużać o kolejne
0,5 roku zatrudnienie osoby zatrudnionej na umowę na zastępstwo, czy zatrudnić na
nowo tego pracownika lub czekać na powrót kobiety. Gdy uświadomimy sobie, że taki
dylemat ma wspomniany w dyskusji sklepikarz zatrudniający jednego lub dwóch pracowników, to dostrzegamy skalę problemu z perspektywy mikro podmiotu.
Sądzę, że Rada Ochrony Pracy, Państwowa Inspekcja Pracy, Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej mają do spełnienia ogromną rolę w promowaniu dobrych praktyk.
Polska ma dobre ustawodawstwo w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej.
Problem polega na promowaniu pomocnych rozwiązań.
Chciałbym zwrócić uwagę, że dokonując wyboru polityki społecznej państwa musimy
zdecydować się na priorytety. Nie można nadal tolerować szczególnej ochrony czterdziestu kilku grup związanych z samorządami zawodowymi, które są skutecznie chronione
od lat 70-tych do 2011 r. i jednocześnie mówić o nowych priorytetach. Trzeba podjąć
decyzję. Nikt nie zastąpi państwa w wyznaczaniu standardów polityki społecznej.
Członek Rady Ochrony Pracy Renata Górna:
Chciałabym poinformować, że OPZZ ponad dwa miesiące temu wysłał ankietę do zakładowych organizacji związkowych, adresowaną do wszystkich pracowników, nie tylko
członków związku zawodowego. Ankieta dotyczyła przestrzegania uprawnień związanych z rodzicielstwem. Poruszała wiele obszarów, o których dziś mówiliśmy. Odnotowano znaczną skalę uchybień w niektórych z nich.
Kontrole Państwowej Inspekcji Pracy ujawniają pewien zakres uchybień. Ankieta,
o której wspomniałam, była adresowana przede wszystkim do kobiet. Wskazywały one
sfery, w których jest zła sytuacja.
Znajomość uprawnień pracowniczych związanych z rodzicielstwem deklaruje 78%
ankietowanych. Zatem z jednej strony pracownicy znają swoje prawa, ale z drugiej – co
mniej optymistyczne – 34% nie zna ostatnich przepisów dotyczących ojca wychowującego dziecko, czyli uprawnień dotyczących urlopu ojcowskiego. Ponadto ta grupa deklaruje, że nie korzysta z tej możliwości. Wynika to zapewne z różnych względów np. ze stereotypowego myślenia. Ok. 30% kobiet ujawnia, że w trakcie rozmowy kwaliﬁkacyjnej
pytane są o plany związane z rodzicielstwem.
Największa skala naruszeń występuje w obszarze urlopów wychowawczych. Ankietowane wyrażały też obawę związaną z powrotem do pracy po zakończeniu urlopu
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macierzyńskiego i jednocześnie niechęć do wykorzystania urlopu wychowawczego. 50%
kobiet deklarowało, że nie wykorzystuje urlopu wychowawczego. Wracają do pracy po
urlopie macierzyńskim motywowane niepokojem o zatrudnienie. 5% ankietowanych
kobiet stwierdza, że jest zatrudniana w godzinach nadliczbowych, 6% mówi o zatrudnianiu w warunkach szkodliwych. Ankietowane ujawniają również brak wykazu prac
wzbronionych kobietom.
Trudno mi ocenić reprezentatywność przedstawionych wyników. Otrzymaliśmy odpowiedzi od ponad 2 tys. osób, co pokazuje skalę zainteresowania. Chciałabym zauważyć, że mimo anonimowości ankiety zdarzało się, że nie na wszystkie pytania udzielano
odpowiedzi, co świadczy o obawach zawiązanych z mówieniem o tych sprawach.
Bardzo pozytywnie została oceniona ustawa żłobkowa. Ponad 55% ankietowanych stwierdziło, że jej wejście w życie na pewno umożliwi zmianę planów związanych z rodzicielstwem.
Przewodnicząca Rady Ochrony Pracy Izabela Katarzyna Mrzygłocka:
Z dużym zainteresowaniem wysłuchaliśmy wyników ankiety. Ile osób było ankietowanych?
Członek Rady Ochrony Pracy Renata Górna:
Ankietę wysłaliśmy do wszystkich branż – przemysł ciężki, przemysł chemiczny, energetyka, usługi publiczne, przemysł spożywczy, rolnictwo, turystyka, handel, usługi,
kultura i sztuka – zrzeszonych w OPZZ, czyli do 89 ogólnokrajowych organizacji związkowych. Ogólnokrajowe organizacje przekazały ankietę organizacjom zakładowym.
Otrzymaliśmy prawie 3 tys. odpowiedzi. Przypuszczamy, że nie tylko członkowie OPZZ
udzielali odpowiedzi. Nie policzyliśmy jeszcze wszystkich ankiet. Ale można przyjąć, że
ok. 2,5 tys. wzięło udział w tej ankiecie.
Członek Rady Ochrony Pracy Jerzy Langer:
Powinniśmy cieszyć się z obowiązujących w naszym kraju dobrych przepisów w zakresie ochrony macierzyństwa oraz ustawy żłobkowej. Natomiast dane statystyczne zawarte w przedłożonych materiałach obejmują zaledwie część problemu. Zwracam uwagę, że
Polska jest liderem w stosowaniu pozakodeksowych form zatrudnienia oraz umów na
czas określony. Ich uwzględnienie powoduje, że ochrona staje się o wiele słabsza. Zatem
problem ochrony macierzyństwa wymaga zmiany przepisów.
Członek Rady Ochrony Pracy Maciej Duszczyk:
Prosiłbym o przekazanie nam interesującego materiału, o którym mówiła pani Renata
Górna.
Chciałbym odnieść się do sytuacji w innych państwach europejskich w zakresie przestrzegania uprawnień związanych z macierzyństwem. Wyniki badań z różnych państw
dowodzą, że przestrzeganie tych praw wiąże się z sytuacją na rynku pracy. Obecnie
w Polsce – po raz pierwszy w historii – odsetek kobiet rodzących dzieci jest większy
w dużych miastach niż w małych miasteczkach i na wsiach, co wiąże się z sytuacją na
rynku pracy. Brak alternatywy na rynku pracy powoduje, że kwestie przestrzegania
i dochodzenia swoich praw ulegają pogorszeniu. Krajami, w których występują największe problemy w tym zakresie są kraje południowej Europy, gdzie ta sytuacja jest najbardziej dramatyczna. Polska lokuje się na górnym miejscu listy państw europejskich.
W porównaniu z innymi państwa sytuacja w naszym kraju nie jest bardzo zła.
Tworzone przez różne instytucje doradcze rekomendacje dla państw mówią o próbie
poszukiwania kompromisu między elastycznością i bezpieczeństwem. Bowiem zauważono, że w niektórych państwach, które przyznały zbyt dużo uprawnień kobietom w ciąży
oraz uprawnień związanych z macierzyństwem znacznie wzrósł wskaźnik bezrobotnej
młodzieży, szczególnie młodych kobiet. Pracodawcy obawiali się zatrudniać te osoby,
ponieważ zajście kobiety w ciążę oznaczało dla nich wysokie koszty. Zatem kompromis
między elastycznością a bezpieczeństwem wydaje się istotny.
Ważna jest także – o czym wspomniała pani dyrektor Gienieczko – próba wyważenia obowiązków pracodawcy i państwa, czyli jakie koszty ponosi pracodawca, a jakie
muszą być przeniesione na państwo w celu zachowania bezpieczeństwa i wyeliminowania przypadków niezgłaszania pracodawcy, że kobieta jest w ciąży, aby za wszelką cenę
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utrzymać zatrudnienie, choć przepisy jednoznacznie stwierdzają, że takiej osoby nie
można zwolnić.
Kolejna sprawa, która wydaje się istotna – to rozłożenie odpowiedzialności. Polska
jest na początku tej drogi. W większości państw, które przeszły drogę dzielenia ról między kobietą a mężczyzną sytuacja kobiet poprawiła się. Bowiem odrzucono stereotyp, że
wyłącznie kobieta ma zajmować się dzieckiem.
Zatem trzy główne kwestie: rynek pracy, elastyczność i mentalność zdecydowanie zmieniały relacje dotyczące praw pracowniczych. Wydaje mi się, że powinniśmy zmierzać w tym
kierunku, choć to nie jest krótka perspektywa. Nie musimy zmieniać przepisów.
Przewodnicząca Rady Ochrony Pracy Izabela Katarzyna Mrzygłocka:
Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń. Proszę o udzielenie
odpowiedzi.
Zastępca głównego inspektora pracy Anna Tomczyk:
Odpowiadając na pytanie pani poseł Mazurek, chciałabym wyjaśnić, że Państwowa
Inspekcja Pracy prowadzi działania, na które pozwalają przepisy i budżet. Kontrola
przepisów związanych z rodzicielstwem jest stałym tematem działań kontrolnych. Jest
i będzie corocznie realizowany, oczywiście w zakresie na jaki pozwalają nam inne podejmowane przez nas zobowiązania zawarte w programie działania PIP.
Od lat prowadzimy poradnictwo w zakresie uprawnień związanych z rodzicielstwem.
Udzielamy porad pracownikom i pracodawcom. Wyniki kontroli rutynowych i skargowych oraz wnioski z poradnictwa służą nam do opracowania pewnego programu prewencyjno-promocyjnego.
Możemy korzystać jedynie z własnych środków. Wydajemy broszury i ulotki. W bieżącym roku rozpoczynamy kampanię „Poznaj swoje prawa”. Jednym z jej tematów będzie rodzicielstwo. Będziemy propagować przepisy dotyczące uprawnień związanych
z rodzicielstwem. Tyle możemy uczynić w ramach naszych obowiązków i środków.
Członek Rady Ochrony Pracy, dyrektor Departamentu Prawa Pracy Ministerstwa
Pracy i Polityki Społecznej Eugenia Gienieczko:
Pan poseł Szwed zapytał, czy po posiedzeniu Rady będzie przygotowany projekt rządowy, który poprawi te przepisy, czy też posłowie mają zgłosić własną inicjatywę w tym
zakresie. Pan poseł przyznał, że preferuje projekt rządowy. Trudno mi składać deklaracje w imieniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Ale uwzględniając tryb przygotowywania projektu rządowego – założenia, ich uzgodnienie, konsultacje, praca w Komisji
Trójstronnej, uzgodnienia międzyresortowe, formalne konsultacje, obliczenie kosztów
– myślę, że inicjatywa rządowa w tej sprawie nie jest możliwa. Ale przekażę kierownictwu ten postulat.
Inne wypowiedzi nie są adresowane do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Proszę panią Renatę Górną o udostępnienie ministerstwu wyników badań. Jeżeli nie
zostaną wykorzystane obecnie, to na pewno wykorzystamy je po wyborach, jeżeli taka
inicjatywa będzie podjęta.
Członek Rady Ochrony Pracy Renata Górna:
Wszyscy członkowie Rady Ochrony Pracy otrzymają materiał. Planujemy zorganizowanie konferencji z udziałem partnerów społecznych, na której zaprezentujemy wyniki
ankiety. Kilka pytań dotyczyło również dyskryminacji, molestowania i mobbingu. Tutaj
występuje dość duża skala naruszeń. Jesteśmy w trakcie opracowywania wyników. Na
dzisiejszym posiedzeniu przedstawiłam wstępne wyniki dotyczące omawianej problematyki. Materiał będzie bardzo interesujący.
Przedstawicielka Prokuratury Generalnej prokurator Elżbieta Kozakiewicz:
W dyskusji zadano pytanie, dlaczego prokuratura umorzyła postępowanie w przypadku opóźnienia formalności związanych z przesłaniem wszystkich dokumentów do ZUS.
Chciałabym wyjaśnić, że organ prowadzący postępowanie musi rozważyć, na ile jest
to uporczywe działanie i chęć pracodawcy do spowodowania złej sytuacji pracownika.
W jednym przypadku sama pracownica przyczyniła się do opóźnienia przesłania doku15
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mentacji. Nie przedłożyła aktu urodzenia dziecka. Poinformowała pracodawcę o urodzeniu dziecka za pośrednictwem osób trzecich.
Natomiast wymieniona enumeratywnie sprawa dotyczyła złośliwego i uporczywego
naruszania praw pracowniczych przez pracodawcę – Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu
Zdroju. Chodziło o nieprawidłowe ewidencjonowanie czasu pracy zatrudnionych tam
pracowników, w tym pracownic będących w ciąży. Okazało się, że pracownicy logowali się w systemie bankowym. Stwierdzono, że logowanie nie jest podstawą wyliczenia
czasu pracy. Zgodnie z regulaminem banku postawą są miesięczne karty ewidencji czasu pracy. Pracownicy byli o tym poinformowani, podpisywali oświadczenia. Natomiast
przebywanie na terenie placówki – w tym przypadku banku – bez zgody prezesa grozi
nawet postępowaniem dyscyplinarnym. Ustalono, że przebywanie pracowników w banku poza godzinami pracy nie było wymuszane, nie było ewidencjonowane, ponieważ
było dobrowolne. W niektórych przypadkach stwierdzono, że informatyk wylogował
osoby, które opuściły placówkę i nie wylogowały się z systemu.
Prokurator zatwierdzając umorzenie postępowania powołał się na orzeczenie Sądu
Najwyższego w tym zakresie. Nie dopatrzył się poświadczenia nieprawdy przez pracowników banku, nie stwierdził też łamania praw pracowników, w tym pracownic będących
w ciąży. Decyzja nie została zaskarżona. Pracownicy złożyli oświadczenia o dobrowolnym przebywaniu na terenie placówki.
Celem przedłożonej informacji nie było opisywanie spraw oraz przytaczania argumentów za i przeciw, lecz zasygnalizowanie problemu.
Zastępca dyrektora Departamentu Organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości
Tomasz Jaskłowski:
W dyskusji poruszono kwestię dotycząca likwidacji wydziałów pracy. Sądy, podobnie jak
szkoły, ośrodki zdrowia, placówki pocztowe należy traktować jak infrastrukturę państwa. Z punktu widzenia społeczności lokalnych tych ośrodków powinno być jak najwięcej. Należy jednak pamiętać, że ich funkcjonowanie generuje pewne koszty, co jest
istotne dla budżetu państwa i racjonalnej gospodarki. Zatem trzeba pogodzić oba punkty widzenia.
Zapewniam, że resort nie uwzględnia wyłącznie kwestii ﬁnansowych, zwraca również
uwagę na kwestie lokalne, chociażby możliwość dojazdu do sądu w innej miejscowości.
Placówki sądowe nie są likwidowane pochopnie. Niemnie jednak musimy racjonalizować pewne sprawy.
Jeżeli chodzi o ugody, to byłoby najlepsze rozwiązanie. Warunkiem jest rezygnacja obu
stron z jakiejś części swoich żądań. Ugoda nie polega na całkowitej rezygnacji pracownika
ze swoich roszczeń. W 2010 r. wpłynęło do sądów pracy 63 tys. spraw, z czego ugodami
zakończyło się ok. 8 tys., natomiast mediacją zakończyło się jedynie 25 spraw. Wydaje się,
że mediacja jest dobrą instytucją, ale wówczas gdy występuje przed procesem sądowym.
Kiedy dojdzie do procesu sądowego, to mediacje z reguły nie sprawdzają się.
Chciałbym przestrzec przed nadmierną ochroną pracy kobiet, czy praw pracowniczych, bo ona powoduje, że pracodawcy niechętnie zatrudniają takie osoby, co oznacza
wzrost bezrobocia. Trzeba racjonalnie podchodzić do tej kwestii.
Samozatrudnienie stanowi oddzielny problem. Ta forma jest nadużywana. Kodeks
pracy zabrania jest stosowania w sytuacji, w której występuje podporządkowanie. Wówczas powinna być zawarta umowa o pracę. Ochrona pracy kobiet w przypadku samozatrudnienia jest znacznie mniejsza. Nie korzystają bowiem z przywilejów wynikających
z prawa pracy.
Członek Rady Ochrony Pracy Stanisław Szwed:
Z materiału przedłożonego przez prokuraturę wynika, że przygotowuje ona obszerne informacje dotyczące problematyki naruszania praw pracowniczych w latach 2008–2010
na żądanie Komisji do Spraw Kontroli Państwowej w terminie do 15 marca br. Rozumiem, że otrzymamy ten materiał z Komisji do Spraw Kontroli Państwowej.
Sekretarz Rady Ochrony Pracy Janusz Krasoń:
Dzisiaj upływa termin przekazania materiału do Komisji.
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Członek Rady Ochrony Pracy Stanisław Szwed:
W tabelach zawartych w materiale Ministerstwa Sprawiedliwości w większości rubryk
pojawia się sformułowanie „brak danych”. Czy te dane są zbierane? Czy materiał będzie
uzupełniony? Jeżeli tak, to prosiłbym o przekazanie uzupełnionego materiału członkom Rady.
Przedstawicielka Prokuratury Generalnej prokurator Elżbieta Kozakiewicz:
Departament Postępowania Przygotowawczego opracowuje dla Komisji do Spraw Kontroli Państwowej materiał, o którym wspomniał pan poseł Szwed. Niestety, w dniu dzisiejszym, a prawdopodobnie również w dniu jutrzejszym, nie wpłynie do Komisji. W departamencie zbierane są dane statystyczne z okręgów apelacyjnych, które zostały wczoraj przesłane. Dziesięć dni na ich opracowanie jest bardzo krótkim okresem. Dokonuje
tego jedna osoba, która sprawuje nadzór nad okręgiem apelacyjnym i ma wiele różnych
pilnych spraw.
Gdyby opracowanie dotyczyło jednie 2010 r., to z mojej inicjatywy w styczniu br.
zostało przekazane pismo do wszystkich prokuratorów apelacyjnych o przygotowanie
takich danych. Natomiast Komisja do Spraw Kontroli Państwowej zwróciła się o przekazanie danych za okres lat 2008–2010. Naczelnicy wydziałów organizacyjnych zwrócili się do mnie z prośbą o prolongatę terminu. Bowiem nie są w stanie opracować po
900–1700 spraw. Dane wpływają. Jestem w trakcie opracowywania. Są to tysiące spraw,
które należy połączyć w grupy. Nie można tego uczynić w jeden dzień. Dlatego wystąpiłam o przedłużenie terminu.
Przewodnicząca Rady Ochrony Pracy Izabela Katarzyna Mrzygłocka:
Wystąpimy z prośbą o udostępnienie członkom Rady materiałów, które zostaną przesłane do Komisji do Spraw Kontroli Państwowej.
Proponuję, aby projekt stanowiska w prezentowanych sprawach przygotował Zespół
ds. Prawno-Organizacyjnych wspólnie z Zespołem ds. Nauki, Edukacji i Promocji oraz
Współpracy z Partnerami Społecznymi. Przechodzimy do spraw bieżących.
Sprawą wydziałów pracy w sądach rejonowych zajmiemy się podczas najbliższego
posiedzenia, które odbędzie się w dniu 12 kwietnia br. W porządku dziennym posiedzenia znajduje się Program wieloletni „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” etap
I – wyniki za lata 2008–2010, etap II – plan na lata 2011–2013. Posiedzenie odbędzie się
w siedzibie Centralnego Instytutu Ochrony Pracy.
Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w sprawach bieżących? Nie widzę zgłoszeń.
Na tym wyczerpaliśmy porządek dzienny. Zamykam posiedzenie Rady Ochrony Pracy.
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