
Na S7 pracują legalnie - szkolenia dla cudzoziemców

Okręgowy  Inspektorat  Pracy  w  Krakowie,  wychodząc  naprzeciw  potrzebom  pracowników
cudzoziemców zatrudnionym przy budowie drogi S7, zorganizowała wraz z Generalnym Wykonawcą 
spotkania szkoleniowe na budowie, mające na celu podniesienie standardów bezpieczeństwa oraz
znajomości prawa pracy. Przeprowadzono dwa spotkania szkoleniowe  w dniach 9 i 16 lipca br.

Zadanie  związane  z  realizacją  drogi  ekspresowej  S7  na  odcinku  Naprawa  –  Skomielna  Biała
obejmuje  budowę  obiektu  mostowego  oraz  tunelu  o  dwóch  nitkach  o  długości  2  km  każda.
Generalnym wykonawcą jest włoska firma ASTALDI S.P.A. Prace fizyczne w zakresie tego zadania
wykonywane są głównie przez pracowników z Ukrainy.

 

Kontrole inspektorów pracy przeprowadzane na budowie, dotyczące zatrudniania tych pracowników
wykazały, że praca świadczona przez nich wiąże się z wysokim ryzykiem będącym następstwem
występujących zagrożeń. Pracownicy natomiast, z uwagi na brak regulacji prawnych dotyczących
między innymi przeprowadzania szkoleń w języku zrozumiałym dla obcokrajowca, posiadają wiedzę
jedynie  w zakresie  treści  zawieranych z  nimi  umów.  Stąd pomysł  organizacji  dla  pracowników
szkolenia,  z  udziałem tłumacza,  którego  rolę  pełniła  Svitlana  Ivanenko,   ze  współpracującej  z
Inspektoratem Fundacji Zustricz w Krakowie.

Szkolenie  podzielone  zostało  na  trzy  bloki  i  obejmowało:  legalność  pobytu  oraz  zatrudnienia
cudzoziemców na terytorium RP, podstawowe regulacje z zakresu form zatrudniania, czasu pracy,
urlopów wypoczynkowych, wynagrodzeń i innych należnych świadczeń, w tym z tytułu wypadków
przy  pracy,  podstawowe  prawa  i  obowiązki  pracodawców,  osób  kierujących  pracownikami  i



pracowników  w  zakresie  bhp,  wymagania  dotyczące  zabezpieczeń  przed  zagrożeniami  przy
wykonywanych pracach oraz przykłady wypadków przy pracy.
Szkolenie przeprowadziły odpowiednio: starszy inspektor pracy specjalista – Magdalena Miska, w
zakresie legalności zatrudniania cudzoziemców, główny specjalista – Renata Ślęzak  w zakresie
prawa  pracy  i  starszy  inspektor  pracy  główny  specjalista  –  Wiesława  Saroma  w  zakresie
bezpieczeństwa pracy.

 

Ponadto specjalista służby bhp budowy omówił  najczęstsze i  powtarzające się nieprawidłowości
związane z niewłaściwym zachowaniem pracowników. Svitlana Ivanenko z Fundacji Zustricz poza
tłumaczeniem,  przybliżyła  różnice  społeczno-obyczajowe  obydwu  krajów,  mające  wpływ  na
zachowania  w  procesie  pracy.

Przeprowadzono dwa spotkania szkoleniowe w dniach 9 i 16 lipca br., obejmując nimi pracowników z
Ukrainy  oraz  Białorusi  świadczących  pracę  na  S7  (łącznie  ok.  70  osób  zatrudnionych  w  11
podmiotach). Uczestnikom rozdane zostały broszury wydawnictwa PIP w języku ukraińskim oraz
polskim. Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem uczestników, którzy podejmowali dyskusje
w omawianych  tematach.


