Ukazuje się od 1929 roku

Miesięcznik Państwowej Inspekcji Pracy

www.pip.gov.pl

Nr 9 (379) 2014

W SEJMIE RP

W numerze

W drodze do bezpieczeństwa

3

W SEJMIE RP

4

Wiadomości nie tylko z kraju

6

Nieprawidłowości w wypłacaniu
wynagrodzenia

16 Na fali pierwszej pracy
W ciągu dwóch dni
zawodów licznie
zgromadzeni mogli
obserwować
zmagania najlepszych
zawodników z Polski,
Czech, Francji,
Niemiec i Słowacji.

9

Postępowanie powypadkowe

12

Elastycznie i bezpiecznie

14

Elektrownia Opole

16

Na fali pierwszej pracy

20

Ukrywanie wypadku

22

Lubię, jak okręg szumi. Rozmowa
z Dawidem Baranem, okręgowym inspektorem pracy w Rzeszowie.

26

Praca drwali

28

Bliżej człowieka. Rozmowa z Tomaszem

26 Praca drwali

Rutkowskim, nadinspektorem pracy
kierującym Sekcją Krajową Gospodarki
Morskiej w OIP w Gdańsku.
31

Bezpieczne lato

33

Ze wspomnień inspektora pracy

35

Rzecznicy prasowi PIP

36

Wypadek w bioelektrowni

36 Wypadek w bioelektrowni

9

Postępowanie powypadkowe
Pracodawcy w dalszym ciągu traktują obowiązek oceny
ryzyka jak wymóg formalny i nie dostrzegają jego znaczenia
w procesie zarządzania bezpieczeństwem pracy. Brakuje
im także niezbędnej wiedzy do prawidłowego przeprowadzenia takiej oceny, a osoby wykonujące zadania służby
bhp, które dokonują oceny ryzyka zawodowego, zbyt
często korzystają z gotowych wzorów.
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Rada Ochrony Pracy na posiedzeniu w dniu 26 sierpnia br. w siedzibie Sejmu przyjęła stanowisko w sprawie czynników psychospołecznych w środowisku pracy, w tym
dyskryminacji, mobbingu, molestowania seksualnego, i związanego z nimi ryzyka
zawodowego. Zajęła się też identyfikacją obszarów o największym ryzyku wypadku
przy pracy oraz programem wsparcia funduszu wypadkowego poprawy warunków
pracy w przedsiębiorstwach o wysokim poziomie ryzyka.
Materiał pt. „Identyfikacja obszarów o największym ryzyku
wypadku przy pracy i przestrzeganie w nich przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy” przedstawił Krzysztof Kowalik, dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli GIP. Podkreślił, że podejmowanie działań polegających na zapobieganiu i ograniczaniu zagrożeń zawodowych w środowisku pracy należy do
priorytetowych zadań Państwowej Inspekcji Pracy. W latach
2011-2013 inspektorzy pracy przeprowadzili ponad 6 tys. postępowań związanych z badaniem okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. Zauważalny jest spadek liczby wypadków
przy pracy zgłoszonych do PIP i badanych przez inspektorów
pracy, zmniejszyła się również liczba wypadków śmiertelnych i
ciężkich. W ostatnich latach zauważalna stała
się zmiana struktury zatrudnienia poszkodowanych w wypadkach przy pracy. Wyniki kontroli wskazują też, że najczęściej wypadkom
ulegają osoby o krótkim stażu pracy w danym
zakładzie. Do znacznej części tych wypadków
dochodzi w wyniku niedostatecznego przygotowania młodych pracowników do pracy, co
powinno być najważniejszym działaniem pracodawców w zakresie prewencji wypadkowej.
Do obszarów o największym ryzyku wypadku
przy pracy należą budownictwo i przemysł, tam również dochodzi do najcięższych wypadków. Z tego względu wśród priorytetowych działań urzędu znajdują się kontrole w zakładach
budowlanych i przetwórstwa przemysłowego, Państwowa Inspekcja Pracy przygotowuje również programy prewencyjne
obejmujące najbardziej zagrożone branże.
Następnie Rada zapoznała się z materiałem pt. „Program
wsparcia funduszu wypadkowego poprawy warunków pracy w
przedsiębiorstwach o wysokim poziomie ryzyka”, zaprezentowanym podczas posiedzenia przez Krzysztofa Bieleckiego,
dyrektora Departamentu Prewencji i Promocji GIP. Przypomniał
on, iż współpraca Państwowej Inspekcji Pracy i Zakładu Ubez-

pieczeń Społecznych na rzecz ograniczania liczby wypadków
przy pracy i chorób zawodowych oraz poprawy warunków pracy w przedsiębiorstwach o wysokim poziomie ryzyka pozwala
na dotarcie do większej grupy odbiorców dzięki dofinansowywaniu działań dotyczących utrzymania zdolności do pracy
przez cały okres aktywności zawodowej oraz rozpowszechnianiu wiedzy o zagrożeniach powodujących wypadki przy pracy i
sposobach przeciwdziałania tym zagrożeniom. Wśród kampanii informacyjno-prewencyjnych PIP, które uzyskały wsparcie ze
środków funduszu wypadkowego ZUS, znalazły się m.in. kampanie adresowane do sektora budowlanego oraz do pracowników o krótkim stażu pracy.

O bardzo dobrej współpracy ZUS i PIP mówiła też Elżbieta
Łopacińska, członek zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, podkreślając m.in. rolę inspekcji pracy w upowszechnianiu wśród pracodawców nowego programu ZUS dofinansowywania płatników składek, ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich przedsiębiorstw, w zakresie wsparcia działań na
rzecz bezpieczeństwa w środowisku pracy.
W posiedzeniu, któremu przewodniczyła poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka, uczestniczyli także: główny inspektor pracy Iwona Hickiewicz oraz zastępcy Małgorzata Kwiatkowska
i Leszek Zając.
Magdalena Giedrojć

Okładka:
fot. Łukasz Śmierciak
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Wizytacje prac żniwnych

Wiadomości
nie tylko z kraju
Informacje dla posłów
Komisja do Spraw Kontroli Państwowej na posiedzeniu 22 lipca br. w siedzibie Sejmu przyjęła informacje Państwowej Inspekcji Pracy: o wynikach ubiegłorocznych kontroli zawierania umów cywilnoprawnych w
warunkach wskazujących na istnienie stosunku pracy oraz umów terminowych, o nielegalnym zatrudnieniu w Polsce w świetle wyników działalności kontrolno-nadzorczej PIP w latach 2007-2013 oraz o działaniach
nadzorczo-kontrolnych i prewencyjnych inspekcji w zakresie prewencji
wypadkowej.

szono, wzorem lat ubiegłych, OIP w Lublinie
oraz CIOP-PIB w Warszawie. W konferencji udział
wzięła Małgorzata Kwiatkowska, zastępca
głównego inspektora pracy.

Ze strażą graniczną

W plenerze

W siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w
Zielonej Górze odbyło się w ostatnich dniach
lipca br. spotkanie inspektorów pracy oraz funkcjonariuszy – kontrolerów zespołu do spraw migracji w grupie do spraw cudzoziemców Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim, Placówka Straży Granicznej w
Zielonej Górze. Ustalono m.in. zakres wspólnych działań podejmowanych przez służby,
omówiono kompetencje, procedury i problematykę działań kontrolnych oraz podział zadań
podczas realizacji wspólnych kontroli w zakresie legalności zatrudnienia cudzoziemców.

Podczas imprezy promującej projekt „Obszary o
szczególnym znaczeniu przyrodniczym czynnikiem rozwoju Polski Wschodniej”, w lipcu br.,
Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie wspólnie z KRUS zorganizował stoisko promocyjno-informacyjne doradztwa technicznego i porad dla
rolników indywidualnych. Rozdano wiele wydawnictw dotyczących bezpiecznej pracy w rolnictwie oraz bezpiecznego usuwania elementów zawierających azbest. Dużym zainteresowaniem cieszyły się także poradniki oraz ulotki z zakresu prawa pracy i legalności zatrudnienia.

Nagrodzeni rolnicy
Podsumowanie kampanii
W siedzibie cementowni Grupy Ożarów S.A. w Karsach koło Ożarowa odbyła się w czerwcu br. konferencja podsumowująca trzecią już Kampanię
Bezpieczeństwa Grupy CRH Polska „Bezpieczne maszyny”, zorganizowaną przez Grupę Ożarów wspólnie z Okręgowym Inspektoratem Pracy w
Kielcach. Dotyczyła ona bezpiecznej eksploatacji maszyn i urządzeń,
obejmując jak dotychczas wszystkie przedsiębiorstwa funkcjonujące w
ramach koncernu CRH Polska oraz inne podmioty świadczące usługi na
terenie i na rzecz CRH. Celem przedsięwzięcia było usprawnienie systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy podczas eksploatacji maszyn i
urządzeń. W ramach działań edukacyjnych kampanii przygotowano materiały informacyjne i szkoleniowe, przeprowadzono szereg szkoleń dla
pracowników koncernu oraz podwykonawców. Do współpracy zapro-
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Inspektor pracy z płockiego Oddziału OIP w
Warszawie wspólnie z przedstawicielem KRUS w
Płocku przeprowadzili w lipcu br. wizytacje prac
żniwnych u siedmiu rolników na terenie powiatu płockiego. Rolnicy wykonywali prace związane ze zbiórką i młóceniem zbóż przy użyciu
kombajnów zbożowych współpracujących z zestawami transportowymi. Najczęściej występującym uchybieniem był brak osłon elementów
ruchomych przy hederach i targańcach; tylko w
jednym przypadku maszyna była w nienagannym stanie technicznym. W czasie wizytacji pól
dwóch rolników gaszono tam dwa pożary; płonęło zboże, kostki prasowanej słomy i pasy zwijające słomę w prasie.

Podczas Międzynarodowych Targów RolnoPrzemysłowych AGRO-TECH, które odbyły się w
lipcu br. w Minikowie w Kujawsko-Pomorskiem,
okręgowy inspektor pracy w Bydgoszczy Małgorzata Porażyńska wręczyła nagrodę dla najlepszych gospodarzy etapu wojewódzkiego
konkursu „Bezpieczne gospodarstwo rolne”.
Laureaci, Maria i Zbigniew Noskowie ze Świątkowa, prowadzą ponad 20-hektarowe gospodarstwo, ukierunkowane na produkcję roślinną
i zwierzęcą. Przy stoisku konsultacyjnym zorganizowanym przez bydgoski OIP jego specjaliści
udzielali porad oraz promowali wydawnictwa
Państwowej Inspekcji Pracy o tematyce rolniczej, co wpisywało się w kampanię „Szanuj życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym”.
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Łódzcy finaliści
83 rolników z terenu woj. łódzkiego, którzy zgłosili się do Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2014”, członkowie Komisji Wojewódzkiej ds. BHP w Rolnictwie przy
okręgowym inspektorze pracy w Łodzi, przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych oraz dyrektorzy instytucji pracujących na
rzecz rolnictwa wzięli udział w konferencji podsumowującej etap wojewódzki konkursu. Konferencja odbyła się 11 lipca br. w Europejskim Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnym w Łodzi.
Wśród jej prelegentów był Krzysztof Bielecki,
dyrektor Departamentu Prewencji i Promocji GIP
w Warszawie, który mówił o kampanii PIP „Szanuj
Życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym”. Konferencję zakończyło wręczenie nagród
dziewięciu finalistom konkursu.
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Porady również na czacie
Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie realizował medialną kampanię
„Zanim podejmiesz pracę” również online. W czerwcu br. wspólnie z
Onet.pl czat dla gości na pytania internautów odpowiadali radca prawny
Grzegorz Struzik oraz nadinspektor Ryszard Iwaniec. O założeniach i
celu kampanii mówiła rzecznik w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Krakowie Anna Majerek. Goście zainteresowani byli przede wszystkim
kwestiami związanymi z formami zatrudnienia, czasem pracy, udzielaniem urlopów wypoczynkowych, zatrudnianiem na umowy cywilnoprawne. Zapis całego czatu dostępny jest pod adresem: http://wiadomosci.onet.pl/krakow/gosciem-na-czacie-byl-ekspert-pip-grzegorzstruzik/tg0m1. Onet zamieścił go również w swoim tematycznym blogu.
W ramach współpracy z Onetem OIP w Krakowie planuje kolejne tego
typu spotkania z internautami.

Wśród harcerzy
Po raz kolejny Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku w okresie wakacyjnym przeprowadził w ramach współpracy z Komendą Chorągwi
Gdańsk Związku Harcerstwa Polskiego cykl pogadanek oraz konkursów
dla uczestników obozów harcerskich organizowanych na terenie województwa pomorskiego. Przedstawiciele Sekcji Prewencji i Promocji OIP
w Gdańsku: Mariusz Miszewski, Katarzyna Pobłocka oraz Grzegorz
Grzywacz odwiedzili obozy harcerskie w Starym Karpnie, w Papierni
oraz dwukrotnie w Domu Harcerza w Gdańsku. Informacje skierowane
do dzieci i młodzieży z terenów wiejskich obejmowały zagadnienia bezpieczeństwa pracy w rolnictwie. Przeprowadzano konkurs z nagrodami,
w którym uczestnicy mogli się wykazać wiedzą na temat zagrożeń na terenach wiejskich. Łącznie w pogadankach wzięło udział 249 dzieci.

Piotr Smoliński

Prawo

Nieprawidłowości w wypłacaniu wynagrodzenia

Pracownik ma możliwość rozwiązania umowy o pracę zgodnie z art.
55 § 11 Kodeksu pracy
w trybie natychmiastowym (bez wypowiedzenia), gdy pracodawca
dopuścił się wobec niego ciężkiego naruszenia
swoich podstawowych
obowiązków.
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Z analizy spraw zgłaszanych do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie oraz
bogatego orzecznictwa sądów pracy wynika, że podstawą zerwania przez pracownika więzi prawnej łączącej go z pracodawcą
w trybie natychmiastowym dość często są
nieprawidłowości w wypłacaniu wynagrodzenia. Jeśli rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia było uzasadnione, pracownik
ma prawo do odszkodowania w wysokości
wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, a
w przypadku umowy o pracę zawartej na
czas określony lub na czas wykonania określonej pracy – w wysokości wynagrodzenia
za okres dwóch tygodni. Należy jednak
podkreślić, że pracodawca ma prawo kwestionować zasadność rozwiązania umowy
w tym trybie przez pracownika i na tej podstawie domagać się odszkodowania w tej
samej wysokości co wskazana wyżej (art.
612 § 1 k.p. w zw. z art. 611 k.p.). Warto w
związku z tym przedstawić przesłanki, które uzasadniają zastosowanie przez pracownika art. 55 § 11 k.p. w przypadku nieprawidłowości w wypłacaniu wynagrodzenia
przez pracodawcę. Jest to o tyle istotne, że
błędne przeświadczenie pracownika o
możliwości rozwiązania umowy bez wypowiedzenia może skutkować negatywnymi
dla niego konsekwencjami, przede wszystkim finansowymi1.
Pracownik, decydując się na rozwiązanie
umowy o pracę bez wypowiedzenia na
podstawie art. 55 § 11 k.p., powinien w
pierwszej kolejności rozważyć, czy pracodawca naruszył wobec niego swój podstawowy obowiązek. Jeżeli odpowiedź na to
pytanie jest pozytywna, to należy przeanalizować, czy naruszenie to miało charakter

ciężki2. Nie ulega wątpliwości, że jedną z
podstaw stosunku pracy jest wynagradzanie pracownika za świadczoną pracę, co
wynika przede wszystkim z art. 22 § 1 k.p.
Obowiązki pracodawcy w tym zakresie
określa art. 94 pkt 5 k.p., który stanowi, że
pracodawca jest obowiązany terminowo i
prawidłowo wypłacać wynagrodzenie. Ponadto zgodnie z art. 86 § 1 k.p. pracodawca
jest obowiązany wypłacać wynagrodzenie
w miejscu, terminie i czasie określonych w
regulaminie pracy lub w innych przepisach
prawa pracy. Wydaje się więc nie budzić
wątpliwości to, że w przypadku nieprawidłowości w wypłacaniu wynagrodzenia za
pracę można mówić o naruszaniu podstawowego obowiązku pracodawcy względem pracownika. Warto przy tym dodać, że
naruszeniem podstawowego obowiązku
przez pracodawcę jest nie tylko zupełne zaprzestanie wypłacania wynagrodzenia, ale
również wypłacanie wynagrodzenia w zaniżonej wysokości lub nieterminowo.

Ciężkie naruszenie
Dużo trudniejsze natomiast jest określenie, czym jest naruszenie tego obowiązku
w sposób ciężki. Z analizy dotychczasowego orzecznictwa Sądu Najwyższego wynika, że ciężkie naruszenie podstawowych
obowiązków, o którym mowa w art. 55 § 11
k.p., jest naruszeniem przez pracodawcę
(bądź osobę, za którą pracodawca ponosi
odpowiedzialność) z winy umyślnej lub
wskutek rażącego niedbalstwa obowiązków wobec pracownika, stwarzające realne
zagrożenie istotnych interesów pracownika lub powodujące uszczerbek w tej sferze3.
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Ciężkim naruszeniem przez pracodawcę jego obowiązków nie jest zatem naruszenie niezawinione lub zawinione
w niewielkim stopniu, na co wskazywał już Sąd Najwyższy w
wyroku z 4 kwietnia 2000 r.4 Czy jednak pracodawca, który
nie wypłaca wynagrodzenia pracownikowi ze względu na
kłopoty finansowe, może z tego powodu bronić się przed zarzutem ciężkiego naruszenia obowiązków względem pracownika? Wydaje się, że co do zasady nie. Sąd Najwyższy we wskazanym wyroku stwierdził, że zawinienia pracodawcy nie należy
odnosić do uzyskania środków finansowych na wynagrodzenia
pracowników, „obowiązkiem pracodawcy jest bowiem terminowe wypłacanie wynagrodzeń, a nie uzyskiwanie na nie środków finansowych”. Pracodawca, który zaprzestał wypłacania wynagrodzeń pracownikom, np. ze względu na trudności z wyegzekwowaniem wypłat od kontrahentów, narusza swój podstawowy obowiązek względem pracownika z winy umyślnej. Zdaniem Sądu Najwyższego „kwestia, czy pracodawcy można przypisać winę w nieuzyskaniu środków na wynagrodzenia pracowników, jest obojętna z punktu
widzenia treści stosunków pracy i realizacji podstawowego obowiązku
pracodawcy względem pracowników”. Obowiązek pracodawcy polega
więc na terminowym wypłacaniu wynagrodzeń za pracę i w stosunku do
takiego obowiązku należy odnosić jego winę. Stanowisko to zdecydowanie podkreśla zasadę ryzyka gospodarczego pracodawcy, która sprowadza się do stwierdzenia, że pracownik nie może ponosić ujemnych konsekwencji prowadzenia działalności gospodarczej przez pracodawcę. Jest to dosyć rygorystyczne postrzeganie winy pracodawcy na
tle art. 55 § 11 k.p., aczkolwiek wydaje się uzasadnione, szczególnie w przypadku gdy pracodawca nie wypłaca całości wynagrodzenia lub
wypłaca je w formie niewielkich zaliczek.
Podkreślenia jednak wymaga, że zgodnie z
orzecznictwem SN nie należy jednakowo traktować
pracodawcy, który w ogóle nie wypłaca wynagrodzenia, oraz pracodawcy, który wypłaca je częściowo. Oba
przypadki stanowią naruszenie przez pracodawcę podstawowego obowiązku, jednak w razie wypłacenia części wynagrodzenia nie zawsze jest to naruszenie ciężkie5.
Ponadto wydaje się, że skoro Sąd Najwyższy uznał, że jedną z przesłanek zastosowania art. 55 § 11 k.p. jest wystąpienie naruszenia stwarzającego realne zagrożenie istotnych
interesów pracownika lub powodujące uszczerbek w tej sferze, to jednorazowe lub sporadycznie występujące niewielkie
opóźnienia wypłaty wynagrodzenia mogą być uznane za niestanowiące naruszenia podstawowego obowiązku w sposób
ciężki. Ocena ciężkości naruszenia przez pracodawcę obowiązku terminowego wypłacania wynagrodzenia powinna więc być
dokonana (oprócz stwierdzenia winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa) także poprzez stwierdzenie, czy opóźnienie w wypłacie
wynagrodzenia stanowiło „realne zagrożenie albo uszczerbek dla
istotnego interesu pracownika, w szczególności czy nie spowodo-
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wało ono uszczerbku dla koniecznego utrzymania pracownika i jego rodziny”6. W tym kontekście znaczenie może mieć
m.in. wysokość zarobków pracownika, jak również jego stanowisko i wpływ na funkcjonowanie firmy7.

Całość i część
W tym miejscu warto się chwilę zatrzymać na kwestii niewypłacenia części wynagrodzenia przez pracodawcę.
Przede wszystkim należy w takim przypadku, co zostało już
wskazane, ocenić, czy pracodawca dopuścił się naruszenia
obowiązku z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa oraz
czy takie postępowanie pracodawcy stwarza zagrożenie
istotnych interesów pracownika lub powoduje uszczerbek
w tej sferze. Pracodawcy nie można jednak przypisać winy
umyślnej lub rażącego niedbalstwa, jeżeli nie wypłaca części wynagrodzenia (np. określonego składnika) w oparciu o
usprawiedliwione argumenty przemawiające za tym, że ta
część wynagrodzenia pracownikowi nie przysługuje8. Aby
dokonać takiej oceny w drugim ze wskazanych wyżej aspektów ciężkości naruszenia podstawowego obowiązku pracodawcy, powinno się przede wszystkim porównać wysokość
niewypłaconej części wynagrodzenia do całości zarobków
pracownika.
Ciekawym zagadnieniem jest odpowiedź na pytanie, czy
pracownik, który posiada wiedzę, że pracodawca nie wywiąże się ze swojego obowiązku wypłaty wynagrodzenia, może
rozwiązać umowę o pracę, powołując się na art. 55 § 11 k.p.
przed przyjętym w firmie terminem płatności wynagrodzeń.
Wydaje się, że mimo okoliczności uzasadniających przypuszczenia pracownika oraz późniejszego potwierdzenia tych
przewidywań, przedwczesne rozwiązanie umowy (tj. przed
terminem płatności) jest nieuzasadnione9.
W jakim więc terminie pracownik może rozwiązać umowę
o pracę w trybie natychmiastowym w związku z nieprawidłowościami w wypłacaniu wynagrodzenia? W tej kwestii
stosownie do art. 55 § 2 zd. drugie k.p. odpowiednie zastosowanie ma art. 52 § 2 k.p. Rozwiązanie umowy powinno nastąpić przed upływem jednego miesiąca od uzyskania przez
pracownika wiadomości o okoliczności to uzasadniającej,
czyli niewypłaceniu całości bądź części wynagrodzenia lub
wypłaceniu tego wynagrodzenia po terminie wypłaty wynagrodzeń przyjętym u pracodawcy. Według Sądu Najwyższego „termin 1 miesiąca wynikający z art. 52 § 2 k.p. powinien
być więc liczony od dowiedzenia się przez pracownika o tej
okoliczności (niewypłaceniu pełnego wynagrodzenia), a
więc praktycznie od daty płatności wynagrodzenia za pracę.
Pracodawca, nie wypłacając wynagrodzenia za pracę w pełnej wysokości, narusza bowiem swój obowiązek co miesiąc
w terminie jego płatności”10. W sytuacji, gdy pracodawca stale nie wypłaca lub zaniża wynagrodzenie (czyli jest to zacho-
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wanie ciągłe), termin miesięczny rozpoczyna bieg od ostatniego zachowania pracodawcy11.
Podkreślić należy, że wskazany termin miesięczny ma charakter prekluzyjny i nie może być przekroczony. Pomimo naruszenia tego terminu rozwiązanie umowy przez pracownika będzie skuteczne, ale naruszające prawo. W takim przypadku ewentualne roszczenie pracownika o przyznanie odszkodowania od pracodawcy może być oddalone przez sąd
pracy12.
Piotr Smoliński
OIP Olsztyn

Przypisy
1

W razie prawomocnego orzeczenia sądu pracy o odszkodowaniu na rzecz pracodawcy z tytułu nieuzasadnionego
rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia na podstawie art. 55 § 11 k.p. pracownik jest obowiązany przedłożyć pracodawcy wydane mu świadectwo
pracy w celu uzupełnienia tego świadectwa o informację o
wydanym orzeczeniu sądu pracy.
2
Zob. wyrok SN z 8 października 2009 r., II PK 114/09, LEX.
3
Zob. m.in. wyroki SN: z 5 czerwca 2007 r., III PK 17/07, LEX;
z 20 listopada 2008 r., III UK 57/08, LEX; z 8 października 2009
r., II PK 114/09, LEX; z 10 listopada 2010 r., I PK 83/10; z 27 lipca 2012 r., I PK 53/12, LEX.
4
I PKN 516/99, LEX.
5
Zob. m.in. wyrok SN z 5 czerwca 2007 r., III PK 17/07, LEX.
6
Wyrok SN 27 lipca 2012 r., I PK 53/12, LEX; zob. również
wyrok SN z 10 listopada 2010 r., I PK 83/10, LEX.
7
Warto jednak podkreślić, że w doktrynie prawa pracy poważne zastrzeżenie budzi wykładnia pojęcia ciężkiego naruszenia podstawowego obowiązku przez pracodawcę poprzez wystąpienie nie tylko winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa, ale również szkody lub realnego zagrożenia interesów pracownika. Zob. m.in. glosy do wyroku SN z 10 listopada 2010 r., I PK 83/10, wyrażone przez: R. Sadlik [w:] „Monitor Prawa Pracy” 2011, nr 7, s. 668-669; L. Grzonka, LEX. Natomiast pogląd popierający taką wykładnię zawiera m.in. uzasadnienie wyroku z 27 lipca 2012 r., I PK 53/12, LEX.
8
Wyrok SN z 6 marca 2008 r., II PK 185/07, LEX.
9
Tak też wyrok SN z 15 września 2011 r., sygn. II PK 69/11,
LEX.
10
Wyrok SN z 8 sierpnia 2006 r., I PK 54/06; zob. również
wyrok SN z 10 kwietnia 2008 r., III PK 88/07, LEX.
11
A. Marek, Skutki niewypłacania wynagrodzenia, „Służba
Pracownicza” 2011, nr 2, s. 3-4; R. Sadlik, Odszkodowanie dla
pracownika w razie rozwiązania przez niego umowy o pracę
bez wypowiedzenia w orzecznictwie Sądu Najwyższego, „Praca
i Zabezpieczenie Społeczne” 2007, nr 8, s. 25-26.
12
A. Marek, Skutki niewypłacania wynagrodzenia, op. cit., s. 4.
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Ocena ryzyka zawodowego

Roman Burghardt

Postępowanie powypadkowe
Podstawą prawną jest art. 226 Kodeksu
pracy. Z kolei w § 39 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
(Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm. oraz
z 2011 r. Nr 173, poz. 1034) ustawodawca
rozszerzył zapis, wskazując w nim, że pracodawca ma realizować obowiązek zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności przez zapobieganie zagrożeniom związanym z wykonywaną pracą, właściwą organizację pracy,
stosowanie koniecznych środków profilaktycznych oraz informowanie i szkolenie
pracowników, a działania te ma podejmować na podstawie ogólnych zasad dotyczących zapobiegania wypadkom i chorobom
związanym z pracą.
Zgodnie z § 2 ust.1 pkt 14 rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r.
w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 109, poz. 704, ze zm.
z 2004 r. Nr 246, poz. 2468 oraz wynikające
z 2005 r. Nr 117, poz. 986) do zakresu działania służby bhp należy jedynie udział
w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą,
a więc nie jednoosobowe przeprowadzenie oceny ryzyka.

Niewykorzystana szansa
Pracodawcy w dalszym ciągu traktują ten
obowiązek jak wymóg formalny i nie dostrzegają znaczenia oceny ryzyka w procesie zarządzania bezpieczeństwem pracy.
Brakuje im także niezbędnej wiedzy do
prawidłowego przeprowadzenia takiej
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oceny, a osoby wykonujące zadania służby
bhp, które dokonują oceny ryzyka zawodowego, zbyt często korzystają z gotowych
wzorów dla określonych stanowisk, nieadekwatnych do specyfiki konkretnego zakładu.
Brak pełnej analizy okoliczności i przyczyn wypadków oraz powierzchowna, szablonowa dokumentacja dotycząca oceny
ryzyka zawodowego powodują, iż pracodawcy nie podejmują konkretnych działań
dla poprawy bezpieczeństwa; co ważniejsze, wielu z nich w ogóle nie ma świadomości, że takie działania są niezbędne.
Wyniki kontroli inspektorów pracy w
2011 r. potwierdziły, że w co czwartym
miejscu, w którym doszło do wypadku,
wdrożone środki profilaktyczne nie wynikały ani z oceny ryzyka zawodowego, ani z
postępowania powypadkowego (albo nie
wdrożono ich wcale). Wnioski sformułowane w bardzo ogólny sposób w obu dokumentacjach nie spełniały swojej roli prewencyjnej, z tego względu oba dokumenty
w dalszym ciągu funkcjonują niezależnie i
są mało przydatne.
Kilkanaście lat doświadczenia z ryzykiem
zawodowym upoważnia do stwierdzenia,
że zostało ono sprowadzone do rangi szkoleń bhp, których znaczenie zresztą również
podupadło, bowiem czas poświęcony na
ich przeprowadzenie (jeżeli już się odbędą)
jest niewspółmierny do ilości materiału wynikającego z ramowych programów szkoleń. Tymczasem miało być zupełnie inaczej.
Kiedy w kwietniu 2001 r. brałem udział w
drugim etapie szkolenia we Francji na temat zaawansowanych metod i podejścia
systemowego do zarządzania bhp, dowie-

Obowiązek oceniania ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną
pracą oraz stosowania
niezbędnych środków
profilaktycznych zmniejszających to ryzyko istnieje od 1996 r.
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działem się, że kraj ten – choć niechętnie przyjął obowiązek
oceny ryzyka zawodowego – mógł po 10 latach pracy w tym
zakresie poszczycić się wymiernymi osiągnięciami. Z podniesionym czołem polscy inspektorzy pracy mówili wówczas
francuskim kolegom, że w Polsce ten obowiązek mamy w
praktyce od trzech lat, ale już go wypełniliśmy. Dzisiaj jednak
możemy powiedzieć, że mimo upływu 15 lat tak naprawdę
przyniósł on poprawę jedynie w dużych zakładach.
Szczególnie widoczne jest to w przypadku oceny ryzyka
zawodowego, która traktowana jest jak obowiązek prawny,
niesłużący poprawie warunków pracy. Dokumentacja powypadkowa tworzona jest głównie na potrzeby poszkodowanego i jego postępowania przed Zakładem Ubezpieczeń
Społecznych. Nie stanowi źródła cennych informacji służących zapobieganiu podobnym zdarzeniom. Konieczność aktualizowania dokumentacji oceny ryzyka zawodowego po
zaistnieniu wypadku przy pracy oraz formułowania i wdrażania spójnych środków profilaktycznych wpłynęłyby na poprawę bezpieczeństwa pracy, eliminując wystąpienie podobnego zdarzenia w przyszłości, co można zauważyć w zakładach przestrzegających tej zasady.

Systemowe rozwiązania
W dużych zakładach, które stosują już systemowe podejście do spraw bhp, można zaobserwować przykłady konkretnych rozwiązań organizacyjno-technicznych, zapobiegających zagrożeniom, przede wszystkim podobnym wypadkom w przyszłości. Decydującą rolę w osiąganiu pozytywnych rezultatów, oprócz bezpośredniego zaangażowania pracodawców, ma udział pracowników w działaniach na
rzecz poprawy stanu bhp. Potwierdzają to również wyniki
działań nadzorczo-kontrolnych PIP w 2012 r., zgodnie z którymi największe efekty w zakresie ograniczania liczby wypadków, w tym wypadków o cechach powtarzalnych, uzyskują zakłady, w których wdrożono systemowe rozwiązania
organizacyjno-techniczne.
To art. 23711a § 1 k.p. nakłada na pracodawcę obowiązek
konsultowania z pracownikami lub ich przedstawicielami
wszystkich działań związanych z bezpieczeństwem i higieną
pracy, w szczególności dotyczących zmian w organizacji pracy i wyposażeniu stanowisk pracy, wprowadzania nowych
procesów technologicznych czy oceny ryzyka zawodowego.
Zwróćmy uwagę na jakość i sposób przeprowadzania postępowań powypadkowych w zakładach. Czy przynajmniej
połowa omówionych przyczyn nie będzie miała takiego samego podłoża przy ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków? Ocena ryzyka zawodowego ma dotyczyć faktycznie
wykonywanych prac w zakładzie, ryzyko powinno być realnie ocenione i znane już w trakcie wykonywanych prac lub
jeszcze przed ich rozpoczęciem. Natomiast postępowanie
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powypadkowe przeprowadza się zawsze po wystąpieniu
wypadku przy pracy.
Na pewno niejednemu inspektorowi pracy zdarzyło się w
wyniku kontroli zakładu wydać decyzję wstrzymania prac, w
związku ze stwierdzonym bezpośrednim zagrożeniem dla
zdrowia lub życia pracowników, bądź skierowania pracowników do innych prac, z uwagi na brak uprawnień do wykonywanej pracy czy brak środków ochrony indywidualnej. Jeżeli
później otrzymał do kontroli dokumentację z oceny ryzyka
zawodowego, to musiało pojawić się pytanie, jak to możliwe,
że w sytuacji, w której musiał zarządzić przerwanie pracy, w
dokumentacji z oceny ryzyka pracodawca zatwierdził dopuszczalny stopień ryzyka zawodowego na poziomie akceptowalnym, najmniejszym z możliwych. W tym przypadku
przerwanie prac zarządził kontrolujący inspektor pracy i w
stosunku do osoby odpowiedzialnej wyciągnął konsekwencje, w innym przypadku wykonywane prace może przerwać
wypadek przy pracy.

Formalnie i statystycznie
A jak jest z jakością postępowań powypadkowych? Doświadczenie pokazuje i w tym przypadku, że większość postępowań prowadzona jest jednoosobowo, tzn. dokumentacja wymienia dwóch członków powołanego zgodnie z prawem zespołu powypadkowego, ale druga osoba potwierdza
tylko ustalenia inspektora bhp. Często jest tak, że inspektor
służby bhp prowadzi postępowanie nie po to, by wyjaśnić
wszystkie okoliczności i przyczyny wydarzenia wypadkowego, lecz by właściwie wypełnić statystyczną kartę wypadku
przy pracy i formalnie zamknąć postępowanie powypadkowe. Statystyczne karty wypadków przy pracy wypełniane są
około dwa tygodnie od sporządzenia protokołu powypadkowego lub później, stąd często zawierają większą ilość przyczyn niż protokół powypadkowy. Protokół zawiera często
krótki, lakoniczny opis okoliczności, z którego nawet nie wynikają wszystkie wymienione później przyczyny, a przy wypełnianiu statystycznej karty wypadku zespół ma już do dyspozycji bardzo obszerne objaśnienie z podpowiedziami
przyczyn i kodami statystycznymi. Potwierdzają to badania
porównawcze protokołów powypadkowych i statystycznych kart wypadków.
Należy podkreślić, że wszelkie działania prowadzone w
przedsiębiorstwach w celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy wiążą się z prewencją wypadkową. Powinny być oparte na rzetelnie przeprowadzonej
ocenie ryzyka zawodowego, a wnioski z tej oceny należy
zweryfikować i wdrożyć. Tutaj § 39a ust. 2 pkt 1 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bhp wymaga, aby wynikające z oceny ryzyka zawodowego wnioski, a następnie zastosowane na ich podstawie środki profilaktyczne, metody
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i organizacja pracy zwiększały poziom bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia pracowników. Zatem nie chodzi tutaj
o wnioski teoretyczne, a o konkretne rozwiązania likwidujące lub ograniczające zagrożenia u źródeł. Tymczasem sami
pracodawcy podkreślają, że oceny są teoretyczne i w większości przypadków do niczego nieprzydatne.

Teoria i praktyka
Na potwierdzenie opisanych wniosków chciałbym przytoczyć nieco inny, lecz kończący się tak samo przykład oceny
ryzyka zawodowego. Była to chyba najlepsza z przeprowadzonych ocen, które analizowałem do tej pory. Zespół nie bał
się wskazać, że w tym przypadku wyznaczony został średni
stopień dopuszczalnego ryzyka i taki faktycznie pozostanie
przy spełnieniu co najmniej kilku warunków, m.in. przy pracy
na drabinach używanych przy słupach należy bezwzględnie
używać mechanizmu linostop, prace na wysokości mają być
wykonywane tylko w asekuracji drugiej osoby, zgodnie z
ustaleniami określonymi w instrukcji bhp, a same drabiny
mają być w stałej sprawności technicznej. Z kolei w środkach
profilaktycznych zespół zawarł działania zwiększające poziom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wskazując, że należy zastosować sprzęt do pracy na wysokości (drabiny, podesty robocze, rusztowania i podnośniki montażowe, montowane i użytkowane zgodnie z przepisami i zaleceniem producenta).
Pomimo dość dobrze przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego kontrola wykazała, że prace były wykonywane w
inny sposób, a sam pracownik nie miał możliwości wykonania ich zgodnie z przepisami bhp (prace na wysokości blisko
sześciu metrów wykonywane były jednoosobowo, bez zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości, z niesprawnej i
nieprzewidzianej do tego celu drabiny, a stan techniczny
drewnianych słupów i zamocowania ich do podstawy tylko
jedną klamrą pozostawiał wiele do życzenia).

Przytoczony przykład bardzo dobrze pokazuje różnicę
między zawartością dokumentacji a tym, na jakie ryzyko faktycznie narażeni są pracownicy podczas prac. Częściej jest
jednak tak, że pracodawcy – obawiając się negatywnego wyniku i kolejnych wydatków na poprawę warunków pracy –
zmuszają inspektorów bhp do przeprowadzania teoretycznych ocen, wykonywanych również na odległość. Znaczna
część inspektorów bhp poddała się takiemu myśleniu i bez
specjalnego przygotowania w zakresie oceny ryzyka zawodowego traktuje ją jako możliwość dodatkowego zarobku
lub w ogóle możliwość zatrudnienia w danej firmie. Z taką
sytuacją spotykamy się dzisiaj w mikroprzedsiębiorstwach i
w średnich zakładach pracy, choć tu już nieco rzadziej. Winni
temu są w jednakowej mierze inspektor bhp i pracodawca.
Inspektor bhp jest odpowiedzialny w zakładzie przed pracodawcą i moralnie za nierzetelne wykonywanie swoich zadań,
a pracodawca na zewnątrz również wykroczeniowo i karnie.
Uważam, że przyczyny wymienionych tutaj błędów leżą u
samego źródła, wynikają z kwalifikacji osób dokonujących
oceny i ze sposobu ich podejścia do obowiązków. Zebranie
niezbędnych informacji do oceny i przeanalizowanie zagrożeń powinno się rozpocząć od konkretnych prac na stanowisku i wykonujących je osób. To oznacza, że nie można przeprowadzić oceny ryzyka zawodowego na odległość, bez
znajomości zakładu i procesu pracy.
Przy prawidłowym podejściu ocena ryzyka spełniałaby w
większym stopniu swoją rolę prewencyjną, a jeżeli już doszłoby do nieszczęśliwego wypadku, to z pewnością nie byłoby wówczas rozbieżności we wnioskach i środkach profilaktycznych z obu postępowań (§ 7 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania
okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy; Dz.U. Nr 105,
poz. 870).
st. inspektor – specjalista Roman Burghardt
OIP Zielona Góra

Porównanie przebiegu oceny ryzyka zawodowego i przebiegu postępowania powypadkowego.
Ocena ryzyka – prewencja wypadkowa

Postępowanie – po wypadku

Powołanie zespołu ds. oceny ryzyka – skład

Powołanie zespołu wypadkowego – skład

Zebranie informacji niezbędnych do przeprowadzenia oceny (ustalenie wymagań prawnych, technologii produkcji, DTR, instrukcji
bhp, pomiarów środowiska pracy, pomiarów elektrycznych itp.)

Zebranie informacji (oględziny, faktograﬁa miejsca, wysłuchanie
wyjaśnień, kontrola przebiegu procesu pracy, sprawdzenie wymagań DTR, instrukcji bhp)

Zidentyﬁkowanie źródeł zagrożeń

Ustalenie okoliczności wypadku

Oszacowanie poziomów ryzyka
Wyznaczenie dopuszczalnego stopnia ryzyka

Ustalenie przyczyn wypadku

Sformułowanie wniosków proﬁlaktycznych

Sformułowanie wniosków proﬁlaktycznych

Opracowanie planu działań korygujących/zapobiegawczych

Zarządzenie powypadkowe

Realizacja planu – ryzyko resztkowe

Realizacja środków proﬁlaktycznych pracodawcy
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Czas pracy

Justyna Baranowska

Elastycznie i bezpiecznie
Ubiegły rok okazał się
rokiem modyfikacji prawa pracy w zakresie elastycznego czasu pracy.
Odnotujmy chociażby
zmiany Działu VI Kodeksu pracy, obowiązujące
od 23 sierpnia oraz
nowe regulacje związane z rodzicielstwem,
wprowadzone do obrotu
prawnego w czerwcu i w
październiku 2013 roku.
Czy zmiany dotyczące
czasu pracy można
uznać za zbieżne z ideą
flexicurity, propagowaną w państwach europejskich? A może została zachwiana równowaga pomiędzy ochronną
funkcją tych przepisów
a potrzebami zmieniającej się rzeczywistości?

12

Warto na wstępie przypomnieć w skrócie
europejskie regulacje związane z ideą flexicurity oraz z organizacją czasu pracy. Flexicurity to nic innego jak elastyczność i bezpieczeństwo w zatrudnieniu. Cztery podstawowe filary to: elastyczne i przewidywalne warunki umów, kompleksowe strategie uczenia się przez całe życie, skuteczna, aktywna polityka rynku pracy oraz nowoczesne systemy zabezpieczenia społecznego.
Wśród europejskich „flexi-aktów” należy
wymienić m.in. komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i
Komitetu Regionów1, rezolucję Parlamentu
Europejskiego z dnia 29 listopada 2007 r.2
czy też decyzje Rady w sprawie wytycznych
dotyczących polityki zatrudnienia państw
członkowskich3. Najistotniejszą z punktu
widzenia organizacji czasu pracy dyrektywą jest oczywiście dyrektywa dotycząca
niektórych aspektów organizacji czasu pracy4, która ustala minimalne wymagania w
zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
w odniesieniu do organizacji czasu pracy.

Zmiany związane z czasem pracy
Ubiegłoroczna nowelizacja Działu VI Kodeksu pracy obejmowała kilka zagadnień
ważnych zarówno z punktu widzenia planowania, jak i wykonywania pracy. Najistotniejsze z nich to: możliwość wydłużenia okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy
(wynikająca z art. 129 § 2 k.p.); dopuszczalność stosowania tzw. ruchomego czasu
pracy (według zasad określonych w art.
1401 k.p.); odpracowywanie wyjść prywat-

nych (zalegalizowane w art. 151 § 21 k.p.)
oraz obowiązek tworzenia rozkładów czasu
pracy (wskazany w art. 129 § 4 k.p.).
●

Do 12 miesięcy

Zgodnie z nowymi postanowieniami
art. 129 § 2 k.p. w każdym systemie czasu
pracy okres rozliczeniowy może być przedłużony, nie więcej jednak niż do 12 miesięcy. Z jednej strony ustawodawca umożliwia więc pracodawcom uelastycznienie
godzin pracy, udostępniając dłuższy przedział czasowy do rozliczenia, z drugiej jednak wprowadza dwie przesłanki warunkujące stosowanie tego rozwiązania, a mianowicie:
uzasadnienie
przyczynami
obiektywnymi, technicznymi lub dotyczącymi organizacji pracy, a także zachowanie ogólnych zasad dotyczących ochrony
bezpieczeństwa i zdrowia pracowników.
Dodatkową gwarancją jest sama procedura wprowadzania wydłużonego okresu
rozliczeniowego w zakładzie. Wymagana
jest bowiem współpraca z reprezentantami pracowników (organizacje związkowe
lub przedstawiciele pracowników), a także
przekazanie kopii porozumienia właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy w
terminie pięciu dni roboczych od dnia zawarcia porozumienia.
●

Ruchomy czas pracy

Kolejnym rozwiązaniem, wprowadzonym do obrotu prawnego nowelą z 12 lipca 2013 roku, jest tzw. ruchomy czas pracy,
wynikający z art. 1401 k.p. Przewiduje
dwie formy rozkładów czasu pracy – różne
godziny rozpoczynania pracy w dniach,
które zgodnie z tym rozkładem są dla pra-
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cowników dniami pracy, lub przedział czasu, w którym pracownik decyduje o godzinie rozpoczęcia pracy w dniu
zgodnie z tym rozkładem będącym dla pracownika dniem
pracy. Elastyczność tej regulacji polega na możliwości nierównomiernego rozłożenia pracy – zarówno z inicjatywy
pracodawcy, jak i na wniosek samego pracownika. Warto
wspomnieć, iż praca wykonywana w ramach takiego rozkładu w poprzedniej dobie pracowniczej nie wiąże się z koniecznością rekompensaty godzin nadliczbowych. Z finansowego punktu widzenia, z całą pewnością istotnego dla
pracodawców, jest to rozwiązanie zdecydowanie zachęcające do wprowadzenia go w zakładzie pracy. Funkcję
ochronną spełnia § 3 tego przepisu, w świetle którego wykonywanie pracy zgodnie ze wskazanymi rozkładami czasu
pracy nie może naruszać prawa pracownika do odpoczynku dobowego oraz tygodniowego. Gwarantem jest także
tryb wprowadzania takich rozkładów do zakładu pracy, a w
szczególności konieczność współpracy z reprezentantami
pracowników (organizacje związkowe lub przedstawiciele
pracowników).
●

Odpracowywanie wyjść prywatnych

Według art. 151 § 21 k.p. nie stanowi pracy w godzinach
nadliczbowych czas odpracowania zwolnienia od pracy
udzielonego pracownikowi w celu załatwienia spraw osobistych. Istotnym jest tutaj umożliwienie pracobiorcy załatwienia spraw osobistych, które prawdopodobnie wystąpią niespodziewanie. Są to sytuacje życiowe, losowe, a więc powiązane bezpośrednio z prywatną sferą pracobiorców.
Kwestią wtórną w kontekście elastyczności jest rekompensata finansowa czasu odpracowania, niemniej jednak nie
można tego pominąć. Jeśli pracodawca zwolni pracownika
od pracy, a pracownik zwróci się na piśmie o możliwość odpracowania tej absencji, wówczas zatrudniający nie będzie
ponosił dodatkowych kosztów związanych z „nierównomiernością” pracy. Jest to zatem zachęta dla pracodawców do
udzielania omawianych zwolnień od pracy.
Podobnie jak w przypadku poprzednich rozwiązań, tak i
tutaj funkcję ochronną wypełnia ustawowy zapis stanowiący, iż odpracowanie zwolnienia od pracy nie może naruszać
prawa pracownika do dobowego oraz tygodniowego odpoczynku od pracy.
●

Obowiązkowe rozkłady czasu pracy

Należy także wspomnieć o zmianie art. 129 k.p. W § 3 ustawodawca zobowiązał bowiem pracodawców do tworzenia
harmonogramów pracy. Zasadą jest więc planowanie pracy
na cały okres rozliczeniowy, w formie pisemnej lub elektronicznej. Rozkład czasu pracy może też obejmować – co jest
wyjątkiem – okres krótszy niż okres rozliczeniowy, obejmujący jednak co najmniej 1 miesiąc. Okoliczności zwalniające pra-
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codawców z obowiązku planowania pracy zostały wymienione w art. 129 § 4 k.p.
Wydaje się, iż ta nowelizacja to swego rodzaju działanie
legislacyjne zmierzające do zachowania prawnej równowagi pomiędzy elastycznością organizacji czasu pracy a koniecznością ochrony pracobiorców. Pojawia się jednak i
element pośrednio elastyczny, a mianowicie obowiązek
poinformowania pracownika o jego rozkładzie czasu pracy
na co najmniej tydzień przed rozpoczęciem pracy w okresie, na który został sporządzony ten rozkład. Z praktycznego punktu widzenia wcześniejsza znajomość grafiku pracy
umożliwi bowiem pracobiorcy rozplanowanie swojego
prywatnego życia.
Wszystkie omówione rozwiązania z całą pewnością są odpowiedzią na potrzeby otaczającej nas rzeczywistości rodzinno-zawodowej. Możliwość wydłużenia okresu rozliczeniowego to gest w kierunku pracodawców, którzy ze względu na specyfikę prowadzonej działalności potrzebują większej swobody w planowaniu pracy. Ruchomy czas pracy oraz
możliwość odpracowywania wyjść prywatnych urealnia potrzeby samych pracobiorców, być może rodziców, być może
kobiet czy osób starszych.
Czytając z uwagą omówione zapisy Kodeksu pracy, odnajdziemy w nich gwarancje, które mają być zapewnione pracownikom jako słabszej stronie stosunku pracy.
starszy inspektor Justyna Baranowska
OIP Zielona Góra

Przypisy
1

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady,
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – Wspólne zasady wdrażania modelu flexicurity, Bruksela, 27.06.2007, KOM(2007) 359 wersja ostateczna.
2
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 29 listopada
2007 r. w sprawie wspólnych zasad wdrażania modelu flexicurity, 2007/2209(INI).
3
Decyzje Rady: z dnia 21 października 2010 r. w sprawie
wytycznych dotyczących polityki zatrudnienia państw
członkowskich (2010/707/UE), z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie wytycznych dotyczących polityki zatrudnienia państw
członkowskich (2011/308/UE) oraz z dnia 26 kwietnia 2012 r.
w sprawie wytycznych dotyczących polityki zatrudnienia
państw członkowskich (2012/238/UE).
4
Dyrektywa 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 4 listopada 2003 r. dotycząca niektórych aspektów organizacji czasu pracy (Dz.Urz. L 299, 18/11/2003 P. 0009 –
0019).
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drugiej połowie 2018 r., a bloku numer 6 – na początku
2019 r.

Uroczystość rozpoczęcia budowy odbyła się 15 lutego br.
Reper startowy na placu budowy wbił minister Skarbu Państwa Włodzimierz Karpiński, a symbolicznego wbicia łopaty dokonali przedstawiciele firm i instytucji zaangażowanych

funkcjonowania energetyki. „Warto inwestować w energetykę konwencjonalną, bo już pojawiły się pierwsze rozwiązania z zakresu mechanizmów mocowych w Polsce. Poza tym
otoczenie regulacyjno-prawne zmienia się w kierunku zachęcającym do inwestowania w przedsięwzięcia, które cechuje najwyższa efektywność ekonomiczna, najlepsza jakość, także jeśli chodzi o parametry ochrony środowiska” –
powiedział.
Zastosowanie najnowocześniejszych technologii spalania
węgla kamiennego pozwoli PGE GiEK SA pozyskać jednostki
charakteryzujące się najwyższą dostępną na rynku wydajnością wytwarzania energii elektrycznej (tzw. sprawność netto
bloków ma wynieść co najmniej 45,5 proc.) i jednocześnie
średnio o ok. 20 proc. niższą emisją CO2 w porównaniu z
elektrowniami obecnie funkcjonującymi w Polsce. Inwestycja będzie realizowana w formule „pod klucz”, obejmującej
projektowanie, dostawę urządzeń, budowę, rozruch, przekazanie do eksploatacji oraz serwis w okresie gwarancyjnym.
Nowe bloki o łącznej mocy 1800 MW będą produkować do

Doświadczenia, jakie przez pięć lat zgromadził zespół kilkudziesięciu inspektorów pracy na inwestycjach związanych
z projektem EURO 2012 w Polsce i na Ukrainie – wynikające
z nadzorowania tych inwestycji – wskazują, jak istotna z punktu widzenia bezpieczeństwa była dobra organizacja wszelkich
procesów pracy przed rozpoczęciem inwestycji i w jej początkowym stadium. Takie działania od razu ustawiają właściwy
kierunek całego procesu inwestycyjnego, bez przeszkód i
utrudnień w dalszym egzekwowaniu bezpieczeństwa pracy.
Założenia przyjęte podczas kampanii przygotowanej na
EURO 2012 „Bezpieczne budowanie” sprawdziły się w praktyce. Były pozytywnie odbierane zarówno przez inwestorów, jak
i wykonawców. Z zadowoleniem przyjmowano prewencyjny
charakter kampanii i możliwość stałego kontaktu z inspekto-

dowy Zbigniew Wiegner, reprezentujący firmę PolimexMostostal SA, jest ona otwarta na przyjęcie wszystkich praktyk poprawiających bezpieczeństwo pracy zarówno na etapie przygotowania terenu budowy, jak i podczas realizacji inwestycji. Chodzi między innymi o zagospodarowanie terenu
budowy, uwzględniające lokalizację całego zaplecza, drogi
tymczasowe i ewakuacyjne, organizację udzielania pierwszej pomocy zsynchronizowaną z dobrze wyposażonym
punktem medycznym i pogotowiem ratunkowym, w sposób
nie zakłócający cyklu inwestycyjnego. Na etapie przygotowania są procedury dotyczące regulaminu budowy, wprowadzania podwykonawców na teren budowy, oznaczania
maszyn, urządzeń i elektronarzędzi spełniających wymogi
bezpieczeństwa pracy, opracowywania instrukcji bezpiecznego wykonywania robót, identyfikacji pracowników itp.
Celem lidera konsorcjum jest unikanie rozbudowanych
struktur podwykonawczych, zawieranie umów gwarantujących ochronę wynagrodzenia pracowników, np. tzw. umowy
solidarnościowe. Bardzo chętnie zostaną przyjęte, jako stan-

w budowę, m.in. prezes zarządu PGE SA Marek Woszczyk
oraz prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA Jacek Kaczorowski. W okoliczności wzięli także
udział parlamentarzyści z regionu, władze samorządowe,
przedstawiciele sektora energetycznego, uczelni i urzędów
współpracujących z elektrownią, przedstawiciele organizacji
związkowych i społecznych oraz media.
Minister Włodzimierz Karpiński podkreślił, że projekt ten,
wpisujący się w program inwestycyjny bezpieczeństwa
energetycznego kraju, jest największą realizowaną w Europie inwestycją w moce wytwórcze. Prezes zarządu PGE SA
Marek Woszczyk zwrócił uwagę, że budowa bloków nr 5 i 6
jest racjonalna i uzasadniona tym, co dzieje się w otoczeniu

13,4 TWh energii elektrycznej rocznie, co pozwoli na dostarczenie energii elektrycznej do ponad dwóch milionów gospodarstw domowych. Dotychczas eksploatowane cztery
bloki Elektrowni Opole posiadają moc około 1500 MW.
31 stycznia PGE SA wydała spółkom tworzącym konsorcjum (Polimex Mostostal SA, Mostostal Warszawa, Rafako,
Alstom Power Sp. z o.o.) polecenie rozpoczęcia robót przy
bu-dowie dwóch nowych bloków Elektrowni Opole. Inwestycja warta jest ponad 11,6 mld zł. Według planów zaangażowanych ma w nią być 350 dostawców oraz ponad 200
wykonawców. Zatrudnienie na budowie w szczytowym
momencie wyniesie nawet 4 tys. osób. Zgodnie z kontraktem przekazanie do eksploatacji bloku numer 5 nastąpi w

rami pracy nadzorującymi inwestycję. Połączenie działań prewencyjnych i kontrolnych sprawiło, że na wielu inwestycjach
znacznie poprawiło się bezpieczeństwo pracy. Dobrze zorganizowana na terenie budowy służba bhp (w tym operatywny i
zaangażowany koordynator) zapewnia dobre warunki pracy
zatrudnionych tam osób, a działania inspektorów pracy ograniczają się wówczas do roli doradców i wizytatorów.
Z inicjatywy okręgowego inspektora pracy w Opolu Arkadiusza Kapuścika 17 czerwca br. odbyło się w siedzibie OIP
spotkanie kierownictwa okręgu i byłego koordynatora ds.
EURO 2012 z kierownictwem Polimex-Mostostal SA, lidera
konsorcjum, który rozpoczął już prace przy rozbudowie Elektrowni Opole. Jak stwierdził podczas spotkania dyrektor bu-

dardy obowiązujące w polskim budownictwie, dobre praktyki wypracowane na inwestycjach EURO 2012.
Budowa będzie wielkim wyzwaniem dla inspektorów pracy z OIP w Opolu, przede wszystkich w początkowych fazach
jej realizacji. Trwają przygotowania do organizacji specjalistycznego zespołu pod kierownictwem starszego inspektora
Artura Margazyna.
Na terenie budowy zainstalowano trzy kamery, które
umożliwiają bieżące obserwowanie prac przy powstających
blokach nr 5 i 6. Trwa uzbrajanie terenu w media i budowa
zaplecza z 1016 nowoczesnych kontenerów. Na żywo można
śledzić prace na: www.blok5i6.opole.pl/kamery.
nadinspektor Waldemar Spólnicki, OIP Warszawa

Elektrownia Opole
Rozpoczęła się budowa bloków energetycznych nr 5 i 6 w Elektrowni Opole, wchodzącej w skład Polskiej Grupy Energetycznej Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA. Trwają prace ziemne związane z
przygotowaniem terenu pod fundamenty
dwóch budynków kotłowni i dwóch budynków maszynowni.
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Inspekcja pracy w elektrowni
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Sukces ubiegłorocznej, premierowej edycji ogólnopolskiej kampanii
informacyjnej PIP „Na fali pierwszej
pracy” sprawił, że w tym roku inspekcja pracy ponownie zawitała
do nadmorskich kurortów, była
w Mielnie, Kołobrzegu i Międzyzdrojach. Z wypoczywającymi tam
Polakami spotkali się inspektorzy
pracy i specjaliści PIP.
– Plany kampanii snuliśmy już w roku ubiegłym,
przygotowania zaś rozpoczęliśmy w kwietniu bieżącego roku, dokonując szczegółowych ustaleń
z władzami wybranych gmin. Zaproszenie do
współpracy spotkało się z bardzo życzliwym przyjęciem. Potwierdziło to, że bezpieczeństwo pracy,
problemy ochrony pracy są priorytetem nie tylko
dla PIP, ale również dla władz lokalnych i innych
instytucji – podkreślał Marian Szyszko, okręgowy inspektor pracy w Szczecinie. Kampania skierowana była głównie do młodzieży szkolnej i akademickiej, podejmującej pracę sezonową lub odpoczywającej nad morzem. Celem działań było
dotarcie do tych młodych ludzi z wiedzą dotyczącą przepisów prawa pracy przy zatrudnianiu, w
szczególności z informacjami o ich uprawnieniach
i obowiązkach związanych z określonymi rodzajami umów, czasem pracy, wynagrodzeniem za pracę oraz zagrożeniami zawodowymi, które mogą
wystąpić podczas wykonywania pracy. Przy opracowywaniu założeń kampanii uwzględniono również inne zagadnienia związane z przestrzeganiem prawa pracy i warunkami zatrudnienia osób
pozostających w stosunku pracy przez dłuższy
czas.
Za każdym razem w punkcie informacyjnym inspekcji pracy dyżurowały dwie osoby bezpośrednio zaangażowane w kontakt z odwiedzającymi.
Pojęcie „dyżur” w tym kontekście może być mylące, jako że były to niesłychanie aktywne dni dla
naszych przedstawicieli. Możliwość uzyskania porady okazała się silnym magnesem, w ciągu trwającej dwa tygodnie kampanii o informacje i porady poprosiło ponad 300 osób.
– Pytania były bardzo różne – wspomina Paweł
Danilewicz, nadinspektor pracy z Oddziału w Koszalinie. – Młodzi ludzie rozpoczynający swoją zawodową karierę najczęściej interesowali się pra-
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wami i obowiązkami pracownika przy podejmowaniu pierwszej pracy, zasadami zawierania
umów cywilnoprawnych i umów o pracę oraz występującymi pomiędzy nimi różnicami. Kilka osób
zwróciło się do nas z pytaniem, w jaki sposób przy
umowach cywilnoprawnych można wyegzekwować od pracodawcy należne wynagrodzenie.
Z rozmów przeprowadzanych z osobami odwiedzającymi punkty informacyjne PIP wynika, że
zdecydowana większość młodych ludzi pracuje
na podstawie umów cywilnoprawnych lub „na
czarno”. Co więcej, przy podejmowaniu pracy zazwyczaj nie mają wiedzy, jak poprawnie zawrzeć
umowę i jak zagwarantować sobie podstawowe
świadczenia. Pracodawcy, wykorzystując naiwność i desperacką chęć podjęcia pracy, często
proponują zatrudnienie bez jakiejkolwiek umowy. Praca „na czarno”, mimo pozostawania w ewidentnej niezgodzie z obowiązującymi przepisami, jest w świadomości społecznej postrzegana
często jako mniejsze zło, w myśl zasady „lepsza jakakolwiek praca niż żadna”. Tam, gdzie padają takie argumenty, kończy się z reguły rzeczowa dyskusja. Osoby, które zdecydowały się jednak podjąć pracę „na czarno”, pytały o konsekwencje wynikające z wykonywania pracy w takich warunkach.
Z rozmów wynikało również, że praca bez umowy
wielokrotnie nie była świadomą decyzją pracowników, lecz wynikiem odwlekania momentu podpisania dokumentów przez pracodawcę. Młodzi
ludzie odwiedzający punkty informacyjne często
zwracali uwagę na brak wcześniejszych informacji
na temat podstawowych zasad rozpoczynania
pierwszej pracy oraz pracy sezonowej. Mówili o
potrzebie edukacji w tym zakresie.
– Nie interesowałam się przepisami prawa pracy
wcześniej. Dopiero kiedy znalazłam posadę kelnerki w restauracji nad morzem, zaczęłam się zastanawiać, w jaki sposób powinnam zabezpieczyć
swoje interesy – mówiła 21-letnia Beata z Zielonej
Góry. – Jak się okazało, moje obawy były w pełni
uzasadnione. Pracodawca odmówił mi wypłaty
znacznej części wynagrodzenia, tłumacząc się
złym wykonywaniem przeze mnie powierzonych
obowiązków.
Mimo iż założeniem kampanii „Na fali pierwszej
pracy” było dotarcie do młodzieży podejmującej
swoją pierwszą pracę lub prace sezonowe, trudno
było odmówić porad innym, którzy do naszych
punktów przychodzili. Główną grupę stanowiły
osoby zatrudnione na umowę o pracę; najczęściej

Kampania informacyjna

Na fali
pierwszej pracy
po raz drugi

pytały one o przysługujące im prawa z tytułu zatrudnienia, jak wynagrodzenia czy urlopy. Wśród
odwiedzających pojawiali się zawodowi kierowcy,
dopytujący o wynagrodzenia z tytułu podróży
służbowych. Z kolei pracownicy służby zdrowia
skupiali się głównie na czasie pracy, w tym także
godzinach nadliczbowych. Nauczyciele akademiccy poruszali problem nagłośnienia sal wykładowych i chorób zawodowych związanych z emisją głosu. Osobną grupą zainteresowanych były
młode matki, zainteresowane szczegółowymi informacjami na temat urlopów macierzyńskich i innych uprawnień przysługujących rodzicom.
Podczas rozmów kilkakrotnie pojawiła się kwestia zaufania do inspekcji pracy, w kontekście składanych do niej skarg. Zainteresowani pytali o zasady ich składania i gwarancje ochrony danych osobowych oraz poufność przekazywanych informacji. Obawa przed ujawnieniem tożsamości, a tym
samym przed utratą pracy, była w takich przypadkach dominująca. Pan Jacek, pracownik zakładów
mięsnych, od dawna nosił się z zamiarem poskarżenia się inspekcji, że jego pracodawca nieterminowo
przelewa mu wypłatę i nie zapewnia właściwej
odzieży roboczej. Dotychczas nie odważył się jednak tego zrobić, bo bał się, że pracodawca dowie
się o tym, a on straci pracę, która stanowi jedyne
źródło utrzymania jego rodziny. Zachowanie poufności danych osobowych było wyjątkowo silnie akcentowane w sprawach dotyczących mobbingu
i dyskryminacji. W trakcie tegorocznej edycji kampanii odnotowano kilka pytań dotyczących tych
szczególnie trudnych i społecznie wrażliwych tematów.
Z porad ekspertów chętnie korzystali również
pracodawcy, którzy chcieli poznać warunki zatrudniania pracowników podczas prac sezonowych oraz różnice pomiędzy zatrudnianiem osób
na podstawie umowy-zlecenia a umowy o pracę.
Porady specjalistów PIP były oceniane niezwykle wysoko. Podkreślano kompetencje odpowiadających i kompleksowość odpowiedzi. Dostępność ekspertów traktowana była jak coś wyjątkowego. Wiele osób przyznawało też, że gdyby nie
inspekcyjna kampania, to nie odważyłyby się
przyjść do inspektoratów. Doskonałe usytuowanie punktów informacyjnych, tuż przy głównych
ciągach komunikacyjnych, ułatwiało podjęcie decyzji o rozmowie z przedstawicielami PIP, zwłaszcza że ci zachęcali również przechodniów do rozmowy, a w tle słychać było nagrane i odtwarzane

z głośnika informacje i porady dotyczące podstawowych kwestii związanych z zatrudnieniem pracowników.
Do kontaktu z dyżurującymi w nadmorskich kurortach przedstawicielami inspekcji skłaniała również intensywna kampania medialna. Kilkadziesiąt osób zasięgających porad wskazało, że dowiedziało się o niej właśnie z mediów. W tym roku
szczególnie intensywnie kampania prowadzona
była na antenie Radia Eska, które emitowało spoty
informacyjne. Nie zabrakło informacji w mediach
lokalnych województwa zachodniopomorskiego,
które na bieżąco wskazywały m.in. miejsca usytuowania punktów informacyjnych, godziny ich
pracy. Relacje z kampanii emitowano również na
antenie Polskiego Radia i Telewizji Polskiej.
Chociaż nie wszyscy korzystali z porad prawnych inspekcyjnych specjalistów, to stoiska PIP w
Mielnie, Kołobrzegu i Międzyzdrojach były oblegane. Ciekawość budził sam fakt wyjścia pracowników urzędu do ludzi, a także możliwość uzyskania bezpłatnych materiałów informacyjnych. Komiksy dla młodzieży, ulotki czy broszury informacyjne znikały w błyskawicznym tempie. Szczególnie pożądane okazały się komiksy „Moja pierwsza
praca”, książeczki dla dzieci „Bądź bezpieczny w
gospodarstwie” oraz informatory „Prawo pracy”.
W sumie rozdano kilka tysięcy sztuk materiałów
promocyjnych i informacyjnych. Wybrani szczęśliwcy mogli otrzymać także specjalnie przygotowane na tę kampanię gadżety. W tym roku prym
wiodły opaski odblaskowe, piłki plażowe, pływające breloczki, frisbee oraz wodoodporne etui na
telefony i dokumenty. Można było też wysłać rodzinie lub pracodawcy okolicznościową kartkę
z nad Bałtyku „Na fali pierwszej pracy” z latawcem
– kolorowym symbolem kampanii.
– Mamy wrażenie pewnego niedosytu – mówi
Marian Szyszko. – Świadomość potrzeb społecznych, zwłaszcza w obszarze edukacji i prewencji z
zakresu prawa pracy jest ogromna. Nie dotyczy
tylko młodzieży, ale także osób już zatrudnionych.
Chcielibyśmy, by z roku na rok kampania rozwijała
się i docierała do coraz większej liczby osób.
W tym celu już za kilka dni spotkamy się w szerszym gronie, aby dokonać ewaluacji tegorocznej
edycji kampanii. Będziemy dyskutować o wszystkich „za” i „przeciw”, o tym, co było dobre w kampanii, a także o tym, co musimy poprawić, zmienić
bądź udoskonalić.
Dokończenie na stronie 19.
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Wybór nadmorskich kurortów na miejsce kampanii PIP okazał się strzałem w dziesiątkę. Spotkaliśmy się jako urząd z dużą sympatią i przychylnością ze strony odwiedzających. Poza osobami przychodzącymi po konkretną poradę
punkty informacyjne odwiedzali także ci, którzy
chcieli podzielić się swoimi doświadczeniami
i przemyśleniami na temat własnej pracy. Wszyscy podkreślali, że kampania jest bardzo potrzebna i pożyteczna. Zapoczątkowane w 2013
roku przedsięwzięcie na stałe wpisuje się już w
harmonogram działań OIP w Szczecinie oraz w
wakacyjny krajobraz nadmorski. Wszystkim odwiedzającym, w tym również naszym koleżankom i kolegom z innych inspektoratów, którzy
pojawili się w punktach informacyjnych w trakcie trwania kampanii, dziękujemy za miłe słowa i
do zobaczenia za rok!
Katarzyna Kowalska
OIP Szczecin
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Pod
inspektorską
lupą
Ukrywanie wypadku
W pobliżu Giżycka doszło do
ciężkiego wypadku przy pracy. Jeden z pracowników firmy budowlanej został przysypany ziemią podczas pracy
w niezabezpieczonym wykopie. Do zdarzenia doszło w
grudniu ubiegłego roku.

Fot: poglądowe.
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Informację o wypadku inspektor uzyskał
dopiero pod koniec stycznia br. od samego
poszkodowanego, który zgodził się na ujawnienie swoich danych podczas kontroli i
stwierdził, że pracodawca nie tylko nie zgłosił wypadku do odpowiednich organów,
lecz także nie sporządził wymaganej dokumentacji powypadkowej. W wyniku kontroli
związanej z badaniem wypadku inspektor
pracy z Oddziału PIP w Ełku skierował do
prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu
popełnienia przestępstwa przez właściciela
firmy i kierownika budowy.
Inspektor pracy ustalił, że do wypadku doszło podczas wykonywania przyłącza kanalizacyjnego do prywatnej posesji. W wykopie
o głębokości ok. 2 m, szerokości 1,2 metra u
podstawy i 1,5 m na górze układano rury. W
trakcie montażu kolejnego odcinka rury doszło do zasypania jednego z pracowników
do wysokości klatki piersiowej. Został on odkopany przez kolegów. Uskarżał się na ból
nogi, kręgosłupa i klatki piersiowej, jeden z
kolegów zawiózł go więc do bazy firmy w
celu przebrania się, a następnie do szpitala.
Tam okazało się, że poszkodowany doznał
m.in. złamania talerza biodrowego i części
trzonów kręgowych.
Na podstawie zeznań świadków i poszkodowanego inspektor pracy ustalił, że w czasie wykonywania prac nie zabezpieczono
ścian wykopu przed osunięciem – nie zastosowano ścianki rozporowej lub innego stabilnego sposobu oszalowania wykopu, co
doprowadziło do osunięcia się ściany wykopu i zasypania poszkodowanego. Po wypadku wykop szybko zasypano, a zlecone prace
zakończono, co w opinii inspektora, było
próbą zacierania śladów i dokonywaniem
zmian na miejscu zdarzenia. Ponadto pracodawca nie poddał poszkodowanego instruktażowi stanowiskowemu w zakresie
bhp przy wykonywaniu robót ziemnych
oraz nie dokonał oceny ryzyka zawodowego
przy wykonywaniu prac ziemnych na stanowisku robotnik budowlany.
Zdaniem inspektora zarówno pracodawca, jak i kierownik budowy, odpowiedzialni
za bezpieczeństwo pracy, nie dopełnili swoich obowiązków i przez to narazili pracownika na bezpośrednie niebezpieczeństwo
utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na
zdrowiu.
Pracodawca, w okresie od dnia wypadku
do rozpoczęcia kontroli przez inspektora,

czyli 28 stycznia br., nie powiadomił Państwowej Inspekcji Pracy ani prokuratury o
zaistnieniu ciężkiego wypadku przy pracy.
Ponadto do dnia zakończenia kontroli właściciel firmy nie powołał zespołu powypadkowego i nie sporządził dokumentacji powypadkowej. W trakcie kontroli inspektor
ustalił, że 10 stycznia br. do siedziby firmy
przyszedł brat poszkodowanego i przyniósł
meldunek o wypadku sporządzony w
dwóch egzemplarzach. Pracodawca przeczytał meldunek i powiedział, że go nie
przyjmie. W rozmowie z inspektorem pracodawca tłumaczył się, że nie znał tego człowieka i że nie przedstawił mu on żadnego
pełnomocnictwa od poszkodowanego. Inspektor ustalił ponadto, że o wypadku, zaraz
po jego zaistnieniu, poinformowano telefonicznie także kierownika budowy.
Na miejsce wypadku nie wezwano karetki
pogotowia, co było, w opinii inspektora,
działaniem celowym, gdyż dyspozytor pogotowia o zdarzeniu powiadomiłby dyżurnego komendy policji. Poszkodowany z urazami kręgosłupa i miednicy był przewożony
samochodem służbowym, co mogło go narazić na pogorszenie stanu zdrowia.
Inspektor pracy podczas kontroli sprawdził akta osobowe pięciu pracowników, którzy wykonywali pracę na miejscu wypadku.
Czterech z nich, w tym poszkodowany, odbyło szkolenie okresowe w zakresie bhp na
stanowiskach robotniczych, w siedzibie firmy. Na zaświadczeniach wystawionych pracownikom widniał podpis specjalisty bhp,
który przeprowadził szkolenie. Inspektor
pracy ustalił jednak, że żaden z czterech pracowników nie był w dniu szkolenia obecny
w pracy – jeden (poszkodowany) przebywał
na zwolnieniu lekarskim, a pozostali trzej –
na urlopach wypoczynkowych. Inspektorowi przedłożono umowę zawartą na przeprowadzenie szkolenia, a także listę obecności,
protokół egzaminacyjny, program szkolenia
i dziennik lekcyjny. Z protokołu egzaminacyjnego wynikało, że w szkoleniu tym brało
udział w sumie 13 pracowników.
W związku z tymi ustaleniami inspektor
skierował do Prokuratury Rejonowej w Giżycku zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
st. inspektor – specjalista
Radosław Zajączkowski
OIP Olsztyn, Oddział w Ełku
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Nowości wydawnicze PIP
Najnowsza seria wydawnicza
Państwowej Inspekcji Pracy adresowana jest do rolników i składa
się z sześciu kart bezpiecznego
wykonywania prac. Są to: prace
transportowe, prace kombajnem zbożowym, rozrzutnikiem
obornika, prasą do słomy, wałem przegubowo-teleskopowym oraz kosiarką rotacyjną.
Pod względem edytorskim
wszystkie karty są jednakowe.
Każda zawiera podstawową
listę kontrolną oraz zdjęcie
główne z kilkoma ilustracjami pobocznymi. Najważniejsze zagadnienia, takie jak
np. dobór środków ochronnych, praca i konserwacja
maszyny czy wykonywanie
napraw, zostały zredagowane w formie punktów.
Dzięki temu w sposób
syntetyczny przedstawiają one zalecenia i opis
dobrych praktyk na podstawie obowiązujących
norm i przepisów.
Nowa seria wydawnicza PIP jest źródłem dobrych rad, które pomogą rolnikowi w zachowaniu bezpieczeństwa
podczas pracy. Karty
zostały wydrukowane
w nakładzie 10 tysięcy egzemplarzy. Autorem opracowania
jest inspektor
Andrzej Zalewski z Okręgowego
Inspektoratu Pracy w Poznaniu.
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Przeprowadziliśmy remont, by standard był taki sam jak w
okręgu. Zależało mi, żeby ludzie mieli dobre warunki pracy i
żeby koszty były mniejsze, teraz są przeszło trzy razy niższe.
Kolejnym wyzwaniem dla mnie jako menadżera jest zmiana
siedziby w Przemyślu. Tam też udało się wyszukać samodzielny lokal, który trzeba wyremontować. Przy sprzyjających decyzjach w przyszłym roku o tej porze będziemy się
do niego przeprowadzać. Uważam, że ważne jest takie gospodarskie patrzenie na sprawy okręgu, bo w nim zawiera
się dbałość o ludzi, którzy tam pracują.

Lubię,
jak okręg szumi
Z Dawidem Baranem, okręgowym
inspektorem pracy w Rzeszowie,
rozmawia Beata Pietruszka-Śliwińska.
Co wspólnego z szefowaniem rzeszowskiemu OIP-owi
ma czerwona jarzębina?
Zapamiętałem drzewo z czerwonymi koralami za oknem,
gdy po przyjęciu tego stanowiska wszedłem do gabinetu, w
którym jesteśmy. Trzeci raz mam taki widok i on mi się dobrze kojarzy, choć początkowo przyprawiał mnie o dreszcz
emocji związany z wielością spraw i odpowiedzialnością. Nie
bałem się objęcia stanowiska, choć oczywiście miałem pewne obawy, czy sobie poradzę, jak odbiorą to ludzie, czy zechcą mnie słuchać. Byli tacy, którzy krytykowali mnie i tę decyzję, twierdząc, że mam zbyt małe doświadczenie i za krótki, bo dziesięcioletni staż pracy w inspekcji. Przyjmowałem
tę krytykę i nadal jestem gotów to robić, gdy pochodzi ona
od osób, które zarządzały już okręgiem. Wtedy może być
twórcza, w przeciwieństwie do ciągłego negowania i narzekania niektórych ludzi. Podejście na „nie” nigdy nikomu nie
sprzyja.
Takie osoby można znaleźć w każdym zespole pracowników. To nie ułatwia zadania szefowi, zwłaszcza na starcie.
Przyznam, że początki nie były łatwe, także z tego powodu, że musiałem się zmierzyć z ogromem zupełnie nowych
prac i obowiązków, w większości biurokratycznych. Nie miałem pojęcia, że szef musi podpisywać tak wiele dokumentów, w tym tak błahych jak np. rachunek za papier toaletowy. Nie obawiałem się ciężkiej pracy, bo znałem ją od dziecka, najpierw pracując u mojego dziadka, później dorabiając
w czasie wakacji. Do zarządzania inspektoratem podszedłem jak do wykonania zadania. Choć szybko się zorientowałem, że wymaga to zapanowania nad mnóstwem spraw
jednocześnie, nie przerosło mnie to. Myślę, że głównie ze
względu na moją decyzyjność i stanowczość. Potrafię podejmować decyzje, także te trudne. To jest bardzo ważna cecha szefa, który powinien też umieć przyznać się, gdy nie
ma racji i wycofać ze swojego zdania, gdy okaże się ono
błędne lub wymaga korekty. Bardzo lubię powiedzenie:
„ulepszać znaczy zmieniać; osiągnąć perfekcję znaczy zmieniać bardzo często.”

A co sprawiło panu największy problem w odnalezieniu się w nowej roli?
Właściwe ustawienie relacji, by ich koleżeński wymiar nie
przekładał się na oczekiwanie taryfy ulgowej. To chyba udało
mi się wypracować, tak jak i nauczyć dogadywania się z ludźmi w taki sposób, by potrafili i chcieli załatwiać sprawy do
końca. Zawsze raziło mnie, przeszkadzało działanie powierzchowne i brak konsekwencji w doprowadzeniu sprawy do
końca. To bardzo dezorganizuje pracę, dlatego tam, gdzie
nie było innego wyjścia, musiałem podjąć decyzje personalne i teraz jestem bardzo zadowolony ze współpracy z ludźmi.
Rzeszowski okręg ma szczęście do dobrych i mądrych pracowników, a liczy ich 156, w tym 112 inspektorów pracy. Oni
doskonale wiedzą, czy to, co robię, przynosi właściwe efekty.
Myślę, że prawie po trzech latach mogę to odbierać dość
optymistycznie.
Co do tej pory poczytuje sobie pan za sukces?
Nie podchodzę do pracy w ten sposób. Uważam się za
człowieka, który wyznacza kolejne cele i zadania, po czym je
realizuje. Ważne jest podnoszenie poprzeczki, bo wtedy jest
większa satysfakcja z pracy. Taką niewątpliwie miałem, gdy
udało mi się przenieść siedzibę oddziału inspekcji pracy w
Krośnie. Wcześniej wynajmowaliśmy tam część lokalu za horrendalną cenę, kilkanaście tysięcy złotych miesięcznie. Znalazłem siedzibę, która zajmuje całe piętro jednego budynku.

aplikacji inspektorskiej. Z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że trafili do nas „z ulicy”, oczywiście w drodze konkursu. Wszyscy są dobrze wykształceni i wcześniej pracowali już
w różnych firmach. Wiem, że w innych okręgach jest problem z pozyskaniem takich ludzi. Jeśli mają doświadczenie,
to oczekują większych zarobków niż te, które możemy im zaproponować. Z tego powodu także u nas na starcie zrezygnowały dwie osoby. Te, które zostały, potwierdziły, że dokonaliśmy dobrego wyboru, bo świetnie rozumieją i czują istotę pracy w inspekcji, której miernikiem wartości jest jej odbiór społeczny.

Wspomniał pan o przeprowadzonych zmianach personalnych. Nie obawiał się pan, że będą źle odebrane przez
Słyszałam od inspektorów, że sam etos tej pracy nie
ludzi?
wystarcza, gdy np. dochodzi do sytuacji kryzysowych
Nie, bo to były zmiany, które wiązały się również z wymianą podczas kontroli.
pokoleniową oraz przechodzeniem pracowników na emeryWtedy inspektor pracy musi czuć, że urząd stoi za nim
turę. W taki sposób po dwóch latach współpracy rozstałem się murem. Niedawno jeden z inspektorów pracy w Rzeszowie
m.in. z zastępcą do spraw nadzoru, który jest dla mnie nie tyl- został pomówiony przez pracodawcę, że jest pijany. Przeko wzorem inspektora pracy, lecz także dobrym kolegą. Uwa- rwał czynności i przed powrotem do okręgu zrobił badania
żam go za swojego mentora, który wprowadzał mnie w arka- na zawartość alkoholu w organizmie. Z całego zajścia spona pracy w inspekcji. Chodziłem z nim na kontrole, głównie rządził notatkę i na tym właściwie sprawa mogła się zakońwypadkowe. Kiedyś trafiliśmy do firmy zajmującej się recyklin- czyć. W okręgu uznaliśmy jednak, że nie możemy jej tak zogiem śmieci, a ściślej plastiku, który był przerabiany na granu- stawić i musimy podjąć działania, które będą istotne z
lat. Przy maszynie wytwarzającej go doszło do wypadku, w punktu widzenia prestiżu urzędu i szacunku do inspektora
wyniku którego pracownik miał zmiażdżoną rękę. Pracodawca pracy. Nie możemy przecież dopuszczać do tego, by innerwowo zareagował na naszą obecność, traktując nas bardzo obcesoInspekcyjne porady prawne, od których zaczynałem pracę w inwo. Mimo dużego mrozu pootwierał
spekcji, są prawdziwą manufakturą wiedzy. To nie jest łatwa praca,
okna i posadził w fotelach tak niskich,
choć mnie udało się do niej wdrożyć w zaledwie trzy tygodnie.
że kolanami dostawaliśmy do brody.
Mocno obciąża, ze względu choćby na liczbę interesantów, którzy
Do tego on i jego dwaj współpracownicy palili papierosy. Wówczas nie byprzychodzą po poradę czy pomoc, oraz liczbę skarg. W ubiegłym
łem jeszcze inspektorem pracy, ale
roku do rzeszowskiego okręgu wpłynęło ich przeszło dwa tysiące,
jako rzecznik prasowy bliżej zapoz czego w 1264 sprawach przeprowadziliśmy kontrole, co stanoznawałem się z niektórymi sprawawi 23 proc. wszystkich przeprowadzonych kontroli. Aż 40 proc.
mi, na wypadek zainteresowania
kontroli skargowych okazało się zasadnych.
nimi przez media. Sprawę miał zbadać inspektor Jerzy Pas. Od razu zareagował na zachowanie pracodawcy, grzecznie, ale bardzo spektorzy byli obrażani i szkalowani przez pracodawców.
stanowczo kazał pozamykać okna i wskazać miejsce, w któ- Podjęliśmy więc decyzję o złożeniu stosownego zawiadorym będziemy mieli odpowiednie warunki pracy. Zaskoczyło mienia do prokuratury, a ta skierowała sprawę do sądu
mnie, gdy właściwie sam zajął biurko pracodawcy, stwierdza- przeciwko pracodawcy. Choć postępowanie jeszcze się nie
jąc, że tu będzie nam wygodnie. Widziałem, jak pracodawca zakończyło, to już ma kolosalne znaczenie dla inspektorów,
bez słowa podporządkował się temu i zaczął nas traktować z bo oni poczuli, że w podobnych sytuacjach mogą liczyć na
należytym respektem. To była jedna z wielu wspaniałych lek- kierownictwo i urząd, który szanuje ich pracę. Zastanawiacji, których udzielił mi inspektor Pas.
my się także, czy dodatkowo nie nagłośnić tej sprawy w
mediach.
A jak na takie lekcje reagują najmłodsi inspektorzy,
których pan przyjmował do pracy?
Ma pan z nimi chyba dobre kontakty jako były rzecznik
Myślę, że podobnie jak ja kiedyś. To jest spora grupa, dzie- prasowy okręgowego inspektora pracy. Czy to ułatwiło
sięcioosobowa. Jestem z nich dumny, bo byli i są liderami na panu wejście w funkcję szefa okręgu?
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Oczywiście, choćby z tego powodu, że wiąże się ona z częstym publicznym występowaniem, również w mediach. Dla
wielu ludzi, doświadczonych i znakomitych profesjonalistów
wśród inspektorów pracy stanowi to często barierę nie do
pokonania. Wiem to, bo wielokrotnie namawiałem swoich
kolegów, żeby przejęli prowadzenie zajęć dla przyszłej kadry

uwagę podczas opracowywania tego dokumentu. Zależy
mi, żeby inspektorzy podnosili swoje kwalifikacje i żeby ta
wiedza była jak najlepiej wykorzystywana. Chodzi o racjonalizację inspektorskiej pracy w oparciu o właściwe korzystanie
z potencjału tkwiącego w ich umiejętnościach, wiedzy i doświadczeniu. By wysokiej klasy specjaliści nie wykonywali
prostych kontroli, które może zrobić każdy inspektor pracy. Przyznam, że pogodzenie tego
Bardzo lubię czytać, a „Lalka” Bolesława Prusa jest jedną
z ilością nałożonych na nas rocznych limitów
z moich ulubionych książek. Do dziś pamiętam takie sforkontroli bywa trudne. Próbujemy jednak
mułowanie, że przedsiębiorca słyszy, jak fabryka dzisiaj
zmniejszać te obciążenia na rzecz jakości, wychodząc z założenia, że inspektor specjalista
ładnie szumi. Ja także lubię czuć, że okręg szumi, pracując
ma realnie większy wpływ na ratowanie ludznormalnym rytmem, bo wtedy wszystko gra i jest zrobiokiego zdrowia czy życia.

ne na czas.

adwokackiej, które od kilku lat prowadziłem. Nie znalazłem
jednak chętnych. Lubiłem to zajęcie, tak jak i pracę związaną
z rzecznikowaniem, która musi być oparta na solidnej wiedzy i pewności tego, co się mówi. To jest podstawą wiarygodności przekazu i nawiązania dobrego kontaktu z odbiorcą. W każdej chwili mógłbym wrócić do tego zadania, choć
we własnym bilansie plusów i minusów kierowania okręgiem wciąż widzę więcej pozytywów.
Na przykład?
To, że udało się wypracować praktycznie nowy regulamin
organizacyjny okręgu, uwzględniający m.in. sekcję wypadkową, której dotychczas nie było. Duże znaczenie przykładam do kontroli specjalizacyjnych, na co również zwracałem

Wspomnienie
W dniu 7 lipca 2014 r. zmarł w wieku 90 lat Józef
Brodowicz – kierownik byłego Inspektoratu Pracy Zarządu Głównego Związku Zawodowego Pracowników Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w latach 1954-1968.
Z wykształcenia ekonomista o specjalności ekonomika
produkcji. Wyróżnił się wieloma inicjatywami służącymi
poprawie warunków pracy w budownictwie. Między innymi dzięki Niemu została powołana przy zarządzie
głównym związku zawodowego Rada Naukowo–Techniczna do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Był także jednym z inicjatorów budowy Ośrodka Medycyny Pracy w Budownictwie.
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Co jest specyfiką OIP w Rzeszowie, jeżeli
chodzi o działalność kontrolną?
Poza zakładami tzw. doliny lotniczej, z których możemy
być dumni, branżą chemiczną czy metalurgiczną, kontrole
wiążą się z dużą dynamiką inwestycyjną Podkarpacia, a w
szczególności Rzeszowa, gdzie dużo się buduje, w tym także
dróg czy autostrad. To generuje niestety wypadki przy pracy,
których liczba jednak nieco zmalała w ubiegłym roku. Wzrosła natomiast liczba pracodawców niewypłacających świadczeń pracowniczych, co najczęściej wiąże się ze złą kondycją
finansową małych pracodawców. Wracamy do tych firm z rekontrolami, prowadzimy intensywną działalność prewencyjną, z której słynie okręg, co również może być powodem zadowolenia.
Dziękuję za rozmowę.

Miałem zaszczyt kilka lat pracować jako inspektor pracy pod Jego kierownictwem. To on wprowadził nowe
metody pracy inspekcyjnej, specjalizację inspektorów,
którzy w budownictwie kontrolowali m.in. zakłady metalowe, ceramiczne i chemiczne. W latach 1968-71 był kierownikiem Wydziału Organizacyjnego Głównego Inspektoratu Pracy, a następnie przez prawie 10 lat kierował Zakładem Metodologii Zapobiegania Wypadkom przy Pracy w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy.
Patriota i społecznik. Major w stanie spoczynku, żołnierz Batalionów Chłopskich, ps. „Kniaziewicz”. Odznaczony m.in. krzyżami: Komandorskim, Oficerskim i Kawalerskim, a także Krzyżem Partyzanckim i Krzyżem Batalionów Chłopskich. Za działalność na polu ochrony pracy
otrzymał m.in. odznakę „Zasłużony dla ochrony pracy”.
Cześć Jego Pamięci!
Ryszard Celeda
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Nowości
wydawnicze PIP
Ulotka Nanotechnologie. Bezpieczne czy groźne? powstała
z myślą o pracownikach, którzy stykają się zawodowo z nanomateriałami. W ubiegłym roku Państwowa Inspekcja Pracy wydała
broszurę o tej tematyce adresowaną do osób prowadzących zakłady pracy, w których używa się nanotechnologii. Tym razem
zwracamy się do pracowników. Zadaniem ulotki jest zapoznanie
pracowników z zagrożeniami, jakie wynikają z pracy z nanomateriałami, oraz takie ukształtowanie postaw, aby użytkownik potrafił w swoim środowisku pracy minimalizować zagrożenia i
niebezpieczeństwo wynikające z kontaktu z substancjami potencjalnie szkodliwymi. Czytelnik dowie się, na co powinien
zwrócić szczególną uwagę podczas pracy i jakie ma możliwości ochrony przed zagrożeniami.

Budownictwo. Transport mechaniczny – dźwignice Broszura, 32 strony.
W broszurze zaprezentowane zostały
podstawowe wymagania dla wyciągów
budowlanych, żurawi wieżowych i samojezdnych oraz podestów ruchomych,
w szczególności wiszących, które najczęściej można spotkać na budowach. Omówiono wymagania kwalifikacyjne dla operatorów oraz wymagania ogólne dla dźwignic. Broszura zawiera przykładową listę
zagrożeń oraz opis działań profilaktycznych, które poprawiają bezpieczeństwo
podczas prac transportowych. Adresatami
wydawnictwa są pracodawcy, użytkownicy
dźwignic oraz osoby nadzorujące prace operatorów.

Promocja bezpieczeństwa pracy

Praca drwali
Najlepsi zawodnicy z pięciu państw uczestniczyli w XV Międzynarodowych Zawodach Drwali, które odbyły się we wsi Bobrowa (powiat oleski) 5 i 6 lipca br. Zawody
były również eliminacjami do mistrzostw
Polski. Okręgowy Inspektorat Pracy w
Opolu objął patronat honorowy nad tą imprezą. Pracownicy inspekcji zorganizowali
punkt informacyjny, weszli w skład zespołów sędziowskich, przeprowadzili też dodatkowe konkursy dla dzieci i młodzieży.
W ciągu dwóch dni zawodów licznie zgromadzeni widzowie mogli obserwować zmagania najlepszych zawodników
z Polski, Czech, Francji, Niemiec i Słowacji. Zawody odbywały się w pięciu konkurencjach. Na polu zrębowym zorganizowano konkurencję obalania drzewa na cel, zaś na przygotowanym odpowiednio placu we wsi pozostałe konkurencje
– przygotowanie pilarki do pracy, dokładność przerzynki,
złożoną przerzynkę kłód, okrzesywanie oraz konkurs na najpiękniejszą rzeźbę.
Ocenie jury podlegała nie tylko jakość i szybkość wykonania konkurencji, lecz także bezpieczne przygotowanie stanowiska pracy oraz prawidłowe stosowanie środków ochrony indywidualnej. Warunkiem dopuszczenia zawodników
do poszczególnych konkurencji było stosowanie odpowiedniego ubioru roboczego, a także rękawic ochronnych oraz
kasków z ochronnikami oczu i słuchu; wszak w skład komisji
konkursowej wchodzili inspektorzy pracy.
Imprezą towarzyszącą były dwudniowe warsztaty dla
uczniów szkół podstawowych na temat ginących zawodów
i dziedzictwa kulturowego „Ocalić od zapomnienia”. Uczniowie ze szkół podstawowych z terenu gminy Rudniki uczestniczyli m.in. w konkursach plastycznych i wiedzy, zorganizowanych przez pracowników Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu pod hasłem „Bezpieczna praca drwala”. Zadaniem dzieci było pokolorowanie rysunku drwala podczas
ścinki drzewa i wskazanie wszystkich elementów jego ubioru, które służą bezpiecznemu wykonywaniu pracy. Nagrodami w konkursach były gadżety promocyjne Państwowej
Inspekcji Pracy.
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Fot. Łukasz Śmierciak

Po dwóch dniach emocjonujących zmagań wyłoniono
laureatów: pierwsze miejsce zajął Kamil Szarmach z Czerska, drugie – Roman Szala z Jełowej, trzecie – Marek Bagrowski ze Strzałkowa/Nadleśnictwo Gniezno, czwarte –
Tomasz Kowol z Radawia.
Zawodom towarzyszyły występy artystyczne, koncerty
oraz konkursy sprawnościowe dla dzieci i dorosłych. Szacuje
się, że przez dwa dni rozgrywania zawodów przyjechało
około 10 tysięcy widzów, którzy kibicowali uczestnikom poszczególnych konkurencji.
Łukasz Śmierciak
OIP Opole
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podobnej sytuacji była spora grupa pracowników legalności
zatrudnienia, którzy musieli uzyskać uprawnienia inspektorskie po tym, jak po zmianie przepisów przeszli do pracy w inspekcji z wojewódzkich urzędów pracy. Pamiętam, że sam
występowałem do szefów o zwolnienie z odbycia aplikacji
dwóch takich osób, które zbliżały się do emerytury.

Na 95-lecie inspekcji pracy
Mówi, że najlepszym sposobem na stres
i zmęczenie jest myślenie o swoich najbliższych,
o czymś przyjemnym. Oczkiem w głowie i prawdziwą odskocznią są dla niego wnuczki. Gdy
podrosną, będzie je zabierał na ryby. Jest pewien, że tak jak żona, złapią tego bakcyla.

Jaka była decyzja szefostwa?
Pozytywna i to z dwóch powodów. Po pierwsze, finansowego, gdyż koszty aplikacji są znaczne, więc bardziej racjonalne jest inwestowanie w pracowników, przed którymi jest
długi staż inspektorski. Po drugie, mniej dotkliwe ze względów emocjonalnych było wykorzystanie wiedzy i doświadczenia starszej kadry jako pracowników merytorycznych. To
było mądre rozwiązanie.

Bliżej człowieka
Z Tomaszem Rutkowskim, nadinspektorem
pracy kierującym Sekcją Krajową
Gospodarki Morskiej w OIP w Gdańsku,
rozmawia Beata Pietruszka-Śliwińska.
Słyszałam, że pracę w inspekcji zaczynał pan w zieleniaku?
Rzeczywiście, tak nazywaliśmy szesnastopiętrowy wieżowiec w Gdańsku, vis-à-vis dworca głównego, gdzie na przedostatnim piętrze inspekcja miała swoją siedzibę, gdy trafiłem
tu do pracy w 1987 roku. To było w lipcu, miesiąc wcześniej
skończyłem studia prawnicze. Niewiele wtedy wiedziałem o
inspekcji pracy, zwłaszcza że bardziej interesowałem się prawem karnym niż prawem pracy, którego nauczyłem się właściwie tylko na potrzeby egzaminu. Nie mogłem wówczas
poświęcić kolejnych lat na robienie aplikacji prawniczej, bo
założyłem rodzinę i musiałem podjąć pracę, by utrzymać
swoich bliskich. Dobrze zapamiętałem moją pierwszą wizytę
w owym zieleniaku, bo wiązała się z bardzo długą rozmową
kwalifikacyjną; najpierw u szefa okręgu, a później u jego zastępców. Już myślałem, że nie dostanę tej posady, bo jeden
z nich, Zygmunt Tarczyński, powiedział, że nie widzi mnie w
tej w pracy. Ostatecznie jednak przyjęto mnie i trafiłem niemal z biegu na porady prawne, które były dla mnie niezłą
wprawką zawodową.
Co z tego czasu najbardziej utkwiło panu w pamięci?
Zdarzenie, które do dziś nie daje mi spokoju, wiąże się
z pewną starszą kobietą, której doradzałem i pomagałem w
ważnej dla niej sprawie. Nie pamiętam już, o co dokładnie
chodziło, ale gdy sprawa zakończyła się dla niej pomyślnie,
przyszła ponownie, by podziękować. W pokoju porad postawiła na moim biurku wodę toaletową, taką kupioną w kiosku
Ruchu. Do dziś widzę wyraz jej twarzy, jak bardzo było jej
przykro, gdy kazałem jej to zabrać i wyjść. Choć minęło po-
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nad dwadzieścia lat, wciąż wracam do tej chwili z poczuciem
wstydu, że zrobiłem przykrość tej kobiecie, że źle ją potraktowałem.
To świadczy o wrażliwości, która – jakby się mogło wydawać - nie pasuje do zawodu wciąż bardziej kojarzonego z karaniem niż pomaganiem.
Karanie też jest formą pomocy, pod warunkiem że pracodawca rozumie, za co został ukarany. Inspektor musi mu jasno wytłumaczyć, że np. nieprawidłowości w zakładzie mogły doprowadzić do wypadku i ludzkiego nieszczęścia. Jeśli
inspektor wzmocni przekaz informacją o podobnym zdarzeniu, do którego doszło gdzieś indziej, to pracodawca często
jest wręcz wdzięczny za kontrolę, a nawet karę, bo pomogły
zapobiec podobnemu zdarzeniu u niego. Zresztą takie uzasadnienie jest ważne nie tylko dla pracodawcy, ale i dla samego inspektora pracy, który czuje wtedy, że naprawdę pomaga ludziom. Zawsze starałem się w ten sposób podchodzić do swojej pracy, dzięki czemu staje się ona bardziej realna i bliższa człowiekowi.
Czy ta wrażliwość nie przeszkadza jednak inspektorowi podczas kontroli?
Myślę, że bardziej przeszkadza jej brak. Każdą sprawę można rozpatrzeć, zamknąć i z formalnego punktu widzenia będzie ona załatwiona, tylko że efekt może być mizerny. Pamiętam sprawę związaną z badaniem przyczyn wypadku przy
pracy, któremu uległ pracownik podczas przeładunku złomu
do przyczepy samochodu. Praca odbywała się na wysokości
i chociaż mężczyzna miał przeciwwskazania do takiej pracy,
co potwierdzało zaświadczenie lekarskie, dostał polecenie
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wykonania tego zadania i to w obecności swojego przełożonego. Źle się to dla niego skończyło, bo stracił równowagę i
spadł ze sterty złomu tak nieszczęśliwie, że stracił oko, uderzając się w metalowy element. Zapamiętałem tę kontrolę,
bo wiązała się z ewidentną odpowiedzialnością pracodawcy,
który miał świadomość, że nie może wysyłać pracownika do
takiej pracy, ale zrobił to i doszło do tragicznego wypadku.
Spędziłem wiele czasu nad opracowaniem sprawy, bo znalazła swój epilog w sądzie, który na szczęście przyznał młodemu człowiekowi odszkodowanie i rentę. Oka nie udało się
uratować, ale zadbaliśmy o jego zabezpieczenie finansowe
na przyszłość.
Czy źródło takiego podejścia tkwi już w aplikacji inspektorskiej?
Jeśli chodzi o aplikację, to odbywałem ją po dwóch latach
świadczenia porad prawnych w gdańskim oddziale. Dopiero
wtedy skierowano mnie na półroczne szkolenie we Wrocławiu. Byłem z tego zadowolony, bo bardzo mi zależało, by zza
biurka wyjść do pracy w teren, jak inni inspektorzy. Pobyt na
aplikacji był jednak dla mnie wyjątkowo trudnym czasem ze
względu na sytuację rodzinną. Tuż przed wyjazdem urodziła
nam się druga córka, więc żona została sama z dwójką maleńkich dzieci. Ja po zajęciach odpoczywałem, ona bez przerwy zajmowała się dziećmi. Świadomość tego, że nie mogę
jej pomóc, bardzo mnie obciążała. Mimo to egzamin, choć
trudny, udało mi się zdać i to z wyróżnieniem. Myślę, że bardzo pomogło mi to, że nie wypadłem jeszcze z rytmu egzaminacyjnego ze studiów. To sprawiło, że znacznie mniej się
denerwowałem niż moi starsi koledzy, którzy odwykli już od
ciągłych kolokwiów, zaliczeń i egzaminów. Kilka lat temu w
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Wróćmy jeszcze do egzaminu inspektorskiego z czasów, kiedy pan go zdawał.
Nie było wtedy, tak jak dziś, egzaminu pisemnego. Przygotowywaliśmy natomiast tzw. kontrole dyplomowe, prawną
i techniczną. Przeprowadzaliśmy je wcześniej w wybranych
zakładach funkcjonujących na terenie naszych okręgów,
oczywiście tylko asystując inspektorom pracy. Moim opiekunem była Zenona Dybowska, wspaniała inspektor, którą do
dziś bardzo dobrze wspominam. Ona pokazywała mi nie tylko, jak ma wyglądać kontrola czy poszczególne dokumenty,
ale także gdzie i czego mam szukać, w jaki sposób zachowywać się wobec pracodawcy, by kontrola powiodła się i niosła
ze sobą najmniej emocji dla obu stron. Dokumentacja z kontroli dyplomowych, obejmująca jak najszerszy ich zakres, trafiała do Wrocławia, gdzie zdawaliśmy egzamin ustny.
Przypomina pan sobie zakład, którego dotyczyła pana
kontrola dyplomowa?
O tak, były to zakłady chemiczne Organika-Fregata w
Gdańsku, które nadal istnieją, choć może już pod inną nazwą.
Kontrola była bardzo szczegółowa, a dokumentacja z niej została trochę wzbogacona, oczywiście wyłącznie na potrzeby
egzaminu inspektorskiego. Chodziło o takie jej elementy, nieprawidłowości, które nie występowały w zakładzie, a dawały
pełny obraz wszelkich możliwych zagadnień i problemów.
Przypominam sobie, że w tym zakładzie było np. wszystko w
porządku z wydawaniem świadectw pracy, ale ja musiałem
uwzględnić sytuację, gdy pracownicy ich nie otrzymali. Odbywało się to jedynie dla celów dydaktyczno-egzaminacyjnych. Z tego co słyszałem, dziś przyszli inspektorzy pracy dopiero podczas egzaminu przygotowują dokumentację kontrolną, co nie ułatwia im zadania i wiąże się z większym stresem. Myślę, że pod tym względem nam było łatwiej, czego
nie da się powiedzieć o warunkach, w jakich mieszkaliśmy we
wrocławskim ośrodku podczas aplikacji. Nie było tam ciepłej
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wody, a obiady były tak skromne, że musieliśmy się dodatkowo dożywiać. Wieczorami ratował nas często chleb z dżemem wystawiany po kolacji w stołówce. Bardzo chwaliliśmy
sobie natomiast zajęcia sportowe, z których mogliśmy korzystać w sali wynajętej w pobliskiej szkole.

To z pewnością nie jest zamknięte grono osób, na których wciąż można się wzorować…
Zawsze miałem szczęście do ludzi, również wspaniałych
inspektorów, wśród których byli tzw. branżowi, jak Bogdan
Rączkowski. Przez wiele lat był zastępcą okręgowego inspektora pracy i ekspertem technicznego bezpieczeństwa
To zapoczątkowało późniejsze sukcesy m.in. w piłce pracy. Pod jego kierownictwem prowadziłem moje pierwsze
siatkowej drużyny z gdańskiego okręgu?
kontrole z tego zakresu. Dzięki ogromnej wiedzy, którą poRzeczywiście często ogrywaliśmy reprezentacje z innych trafił i chciał się dzielić, zyskał miano wyroczni, jeśli chodzi o
OIP-ów podczas corocznej spartakiady. Do dziś spotykamy bhp. Poradnik jego autorstwa jest do dziś obowiązkową leksię w różnym składzie na treningach i eliminacjach, które turą dla wszystkich związanych z tą dziedziną i doczekał się
mają wyłonić zwycięzców. To oni jadą do Wrocławia na spar- kilkunastu wydań. Inspektor Rączkowski cieszył się absoluttakiadę, by walczyć o puchar i miejsce na pudle. Niestety w nym autorytetem, także wśród pracodawców, którzy zawsze
tym roku zmagania w Gdańsku nie były dla nas pomyślne, odnosili się do niego z wielkim szacunkiem. Zapamiętałem
ale już myślimy o rewanżu w przyszłym roku.
także inspektorów Janusza Świątkowskiego z branży
drzewnej, który kierował też sekcją wypadkową, czy MieczyA o kim myśli pan, sięgając pamięcią do początków sława Lutkiewicza z branży elektrycznej. Leszek Lorbiecki,
pracy w inspekcji?
był szefem okręgu, gdy zaczynałem pracę. Dziś nazwalibyZ łezką w oku wspominam Henrykę Grzębską, która przez śmy go prawdziwym menadżerem. To był twardy człowiek z
wiele lat niepodzielnie panowała w sekretariacie szefa okręgu. zasadami, pracował praktycznie na okrągło; żartowaliśmy
Dobrze wszystkich znała i wiedziała, co, gdzie, kiedy i dlacze- nawet, że nocuje w inspekcji. Natomiast Zygmunt Tarczyński, późniejszy okręgowy inspektor pracy,
wprowadził zasadę czystego biurka, by poza
Miałem możliwość poznać urzędy inspekcji pracy
długopisem i podkładką nic na nim nie było,
w Szwajcarii, Francji i Norwegii. W Szwajcarii zaciekawiło
bo to świadczy o uporządkowaniu i dyscyplinas, jak odbywa się tam egzekwowanie przez inspektorów
nie każdego pracownika. Jeśli chodzi o szkośrodków prawnych. Szczegółowo wyjaśniono nam to, dodałę prawną, to jej mistrzem był Jerzy Chabowski. Podziwiałem respekt i powagę podjąc jednak, że tak wygląda teoria, której w praktyce nie mieli
czas jego kontroli, choć ja pozostałem przy
jeszcze okazji stosować. Nie było takiej potrzeby, bo pracostylu opartym na spokoju i cierpliwości, czadawcy zawsze wypełniali uwagi inspektorów pracy.
sami z odrobiną humoru.
go. Była bardzo miłą i niezwykle pomocną osobą. To ona była
moim pierwszym przewodnikiem po siedzibie okręgu; przedstawiła mnie, wskazała, przy którym biurku mam siedzieć. Ujęła mnie jej opiekuńczość, której potrzebuje każdy, kto znalazł
się w nowej sytuacji i środowisku. Nie tylko ona, ale każdy,
kogo wówczas poznałem w inspekcji, starał się mnie przyjąć
gościnnie i serdecznie, co sprawiło, że nie wspominam tego
dnia jako stresującego. Byłem zadowolony, że trafiłem do pracy wśród ludzi przyjaznych, ciekawych, świetnych profesjonalistów, szczególnie mojego pierwszego przełożonego, doskonałego prawnika Krystyna Grabowskiego. Prawdziwą ikoną
inspektorskiego zawodu była inspektor Leszka Skuza, która
po mistrzowsku potrafiła załatwiać sprawy, zawsze z myślą o
pracowniku i jego dobru. To mogę odnieść również do
Krzysztofa Lisowskiego, obecnego zastępcy okręgowego
inspektora pracy. Przez kilka lat siedzieliśmy biurko w biurko w
jednym pokoju i śmiało mogę powiedzieć, że jest to osoba na
właściwym miejscu w inspekcji. Bywał dla wielu z nas doradcą
w różnych sytuacjach.
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Wypracowanie tego stylu jest również pochodną własnych doświadczeń.
Przeszedłem wszystkie szczeble zawodowe w inspekcji, od
referenta prawnego, rzecznika prasowego, zastępcę okręgowego inspektora pracy oraz szefa oddziału w Wejherowie, po
kierującego różnymi sekcjami, w tym tą obecną – Sekcją Gospodarki Morskiej, liczącą sobie sześć osób. Wśród nich jest
dwóch byłych oficerów straży granicznej i marynarki wojennej. Są znakomitymi fachowcami i ekspertami podczas kontroli statków oraz stoczni. To jest niezwykle odpowiedzialna
praca, biorąc pod uwagę ilość wypadków i zagrożeń, jakie
tam występują. Teraz właśnie kolega bada wypadek – w trakcie pogłębiania portu nurkowie wydobyli jakiś przedmiot,
który uznano za bezpieczny, jednak podczas jego transportu
doszło do częściowego wybuchu, w wyniku którego rannych
zostało dwóch pracowników. Okazało się, że była to kilkusetkilogramowa mina z czasów drugiej wojny światowej i tylko
szczęściu należy przypisać fakt, że nie doszło do całkowitej
eksplozji, bo wtedy zginęłoby wiele osób.
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Czy zdarzyło się panu obawiać kontroli, w sensie
własnego bezpieczeństwa?
Raz, gdy okazało się, że właścicielem i pracodawcą
jednej z firm, na którego była skarga pracownicza, jest w
rzeczywistości zupełnie ktoś inny niż filigranowa kobieta, która zgłosiła się do biura inspekcji. Zupełnie nie
orientowała się w sprawach firmy, natomiast dobrze
wszystko znał towarzyszący jej mężczyzna, który w trakcie naszej rozmowy kilkakrotnie odbierał telefon i toczył
rozmowy po rosyjsku. Za kilka dni przeczytałem w gazetach, że został on postrzelony w wyniku porachunków
gangsterskich. Wtedy poczułem na plecach dreszcz, bo
zdałem sobie sprawę z tego, z jak nieprzewidywalnymi
środowiskami i ludźmi stykamy się na co dzień. Nie
wszyscy mamy tego świadomość, idąc na kontrolę czy
przyjmując interesantów, a to nie czyni tej pracy w pełni
bezpieczną.
To ryzyko może być większe w przypadku kontroli
legalności zatrudnienia?
Faktycznie, te kontrole niewątpliwie mogą częściej
budzić obawy inspektorów; opowiadają o tym czasami.
Mnie najbardziej martwi w nich to, że ich adresatami są
niewinni ludzie, oszukani przez pracodawców niedających umów o pracę. Chcieliby przecież legalnie pracować, ale zwykle nie mają wyboru. Pamiętam, że pisałem
o tym w jednym z artykułów do „Inspektora Pracy”, żartując, że wczasowicze z Juraty mogą być głodni po tym,
jak inspektorzy kontrolowali podczas akcji letniej punkty gastronomiczne i sklepy na wybrzeżu. Widzieliśmy
wtedy, jak zamykane są jeden po drugim, a młodzi ludzie, często jeszcze w fartuchach, przemieszczają się
nad morze. Wielu z nich dostało jednak umowy o pracę
i wynagrodzenia, więc wysiłki inspektorów nie poszły na
marne. Warto więcej o tym mówić i pisać, zwłaszcza
wtedy, gdy efekty inspektorskich działań są tak spektakularne. Pamiętam, jak kiedyś kontrolowałem firmę na
terenie stoczni; jej pracownicy mieli tragiczne warunki
sanitarne. Mimo nakazów i mandatów, po które sięgam
niechętnie, pracodawca nie remontował tych pomieszczeń, twierdząc, że powinna to zrobić stocznia, bo jest
ich właścicielem. Ta jednak nie reagowała na sytuację aż
do momentu, w którym natknąłem się, przy okazji rekontroli w stoczni, na głównego jej prezesa. Przedstawiłem się i opowiedziałem o tej sprawie. Efekt był taki, że
w bardzo krótkim czasie przeprowadzono remont generalny pomieszczeń sanitarnych i to w standardzie,
którego często ludzie nie mają nawet w domach. Widziałem, jak cieszyli się z tego, a ja razem z nimi.

Bezpieczne lato
Co roku na polskich wsiach w okresie wakacyjnym dochodzi do wielu wypadków. Często poszkodowane są dzieci, które w okresie żniw
wspierają dorosłych we wszelkiego rodzaju
pracach polowych. Wypadkom ulegają również ci, dla których wieś jest miejscem letniego
wypoczynku.
Prace polowe w trakcie żniw, otaczająca natura i zwierzęta stanowią źródło prawdziwej wiedzy i zabawy. Czasami jednak ciekawość, nieuwaga i brak wyobraźni mogą doprowadzić do dramatycznych w skutkach wypadków.
Wykorzystując wakacyjny wypoczynek dzieci na wsi, po raz kolejny Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy zorganizował
akcję „Bezpieczne lato”, we współpracy z Kujawsko-Pomorską
Chorągwią Związku Harcerstwa Polskiego. Działania polegały na
uświadomieniu zuchom i harcerzom, spędzającym czas na obo-

Dziękuję za rozmowę.
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zach usytuowanych na terenach wiejskich, występujących
tam zagrożeń ich zdrowia i życia.
Czas wakacji na wsi to okres wzmożonych prac żniwnych.
Dzieci narażone są na kontakt z niezabezpieczonymi narzędziami, zwierzętami gospodarskimi oraz z maszynami rolniczymi, których praca budzi naturalne zainteresowanie. Cykl
pogadanek skierowanych do harcerzy miał na celu wskazanie zagrożeń wypadkowych, a także przedstawienie prawidłowych postaw i zachowań w gospodarstwie rolnym.

Szczególnie uwagę zwrócono na zagrożenia wynikające z
przebywania w pobliżu pracujących maszyn, zasady bezpiecznego postępowania z agresywnymi zwierzętami i prace, których nie wolno wykonywać dzieciom do lat 16.
We wspólne tegoroczne działania zaangażowały się hufce Bydgoszcz-Miasto, Toruń-Miasto, Mogilno i Żnin, organizujące obozy harcerskie w malowniczych miejscowościach
Stare Karpno, Chałupska, Woziwoda i Smerzyn. Tematyka
prelekcji była zbieżna z harcerską akcją „Pomocna dłoń”,

podczas której młodzież pomaga gospodarzom właśnie w
trakcie żniw, np. opiekując się dziećmi, gdy rodzice pracują
w polu.
Młodzież została poinstruowana, jak zachować się w obrębie gospodarstwa, aby uniknąć sytuacji niebezpiecznych. Do
uświadomienia zagrożeń wykorzystany został film edukacyjny „Bezpieczeństwo dzieci na wsi” oraz spoty reklamowe
„Chrońmy nasze dzieci”. Nieoceniona okazała się broszura
„Bądź bezpieczny w gospodarstwie” – w szczególności plakat będący przedmiotem konkursu, w
trakcie którego młodzież uzupełniała go
naklejkami wskazującymi miejsca i sytuacje stanowiące zagrożenie. Dodatkowo
wspólne rozwiązywanie zawartych w
broszurze zagadek i rebusów pozwoliło w
miłej, wakacyjnej atmosferze ugruntować
wiedzę w zakresie bezpiecznego wykonywania prac w gospodarstwie rolnym. Zainteresowanie harcerzy tegoroczną akcją
potwierdza sens nauki poprzez zabawę o
prawidłowych postawach oraz podstawowych zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy w tej grupie wiekowej. Młodzież otrzymała upominki, zestawy do
gier zespołowych ufundowane przez OIP
w Bydgoszczy.
Jestem przekonana, że beneficjentami
tegorocznej akcji „Bezpieczne lato” są wszyscy biorący w niej
udział. Dla mnie była to nie tylko okazja do przekazania wiedzy podnoszącej poziom świadomości zagrożeń występujących w gospodarstwach rolnych, ale również możliwość odwiedzenia pięknych zakątków naszego regionu, poznania
wartościowej młodzieży oraz jej opiekunów – ludzi pełnych
pasji, którzy potrafią zarazić nią innych.
Michalina Burker
Sekcja Prewencji i Promocji OIP Bydgoszcz

Bezpieczne lato także na Śląsku
Każdego roku w wakacje, na terenach wiejskich województwa śląskiego,
dochodzi do wypadków z udziałem najmłodszych. To właśnie wtedy najczęściej dzieci, nieświadome zagrożeń, pomagają w pracach rolnych, a co za tym
idzie narażane są na różnego rodzaju niebezpieczeństwa.
Wielu tragediom można zapobiec w
prosty sposób – przekazując najmłodszym jak najwięcej informacji o bezpiecznych zachowaniach podczas przebywania na terenie gospodarstwa rolnego. Realizując akcję pn. „Bezpieczne
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Lato”, Tomasz Urban oraz Katarzyna
Bzdura, pracownicy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach, od początku tegorocznych wakacji prowadzili
pogadanki, zabawy oraz konkursy, mające na celu zwrócenie uwagi dzieciom i

młodzieży na zagrożenia i niebezpieczeństwo, na jakie mogą się natknąć
podczas wakacji na wsi. Dzieci bardzo
chętnie uczestniczyły w quizach, rozwiązywały krzyżówki i rebusy, a zdobyta
w ten sposób wiedza może ocalić kiedyś
ich życie. Na terenie działania OIP w Katowicach przeprowadzono kilka prelekcji oraz konkursy, łącznie dla 286 dzieci
i młodzieży. Ich uczestnicy otrzymali gry
planszowe i nagrody ufundowane przez
katowicki inspektorat.
Katarzyna Bzdura
OIP Katowice
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Ze wspomnień inspektora pracy
„Ze względu na szczupły zastęp inspektorów pracy na początku
roku 26-go Inspektorat Pracy I Okręgu w Warszawie powierzył mi
generalne popieranie oskarżenia we wszystkich sprawach kierowanych do sądów z tytułu przekroczeń ustawodawstwa socjalnego na
całym terenie miasta stoł. Warszawy. Obowiązkiem moim stało się
zatem popieranie oskarżenia, czyli tak zwane „stawanie” w 21 oddziałach Sądu Grodzkiego oraz w Sądzie Odwoławczym.
Pierwsze moje zetknięcie z Sądem Grodzkim w charakterze
oskarżyciela z ramienia Inspekcji Pracy miało miejsce w II oddziale
Sądu Grodzkiego na Pradze, przy ul. Brukowej 2. Miałem kilka spraw
wyznaczonych w tym sądzie na jeden dzień. Zaraz po pierwszej
sprawie o przekroczenie ustawowego dnia pracy, w której po dłuższem uzasadnieniu domagałem się ukarania winnego, ku memu
wielkiemu zdziwieniu sędzia przerwał rozprawę i zaprosił mię do
swego gabinetu, gdyż, jak się wyraził: „musi ze mną porozmawiać”.
Ku memu jeszcze większemu zdziwieniu sędzia w bardzo przyjacielski sposób począł mi tłumaczyć, że ustawodawstwo socjalne
doprowadzi Polskę do zguby, że musimy się, to jest sędzia i ja, porozumieć w celu obrony Polski przed tem ustawodawstwem. Ponieważ do porozumienia między nami nie doszło, więc pan sędzia od
tego dnia starał się rozpatrywać moje sprawy przed godziną wyznaczoną na wezwaniu sądowem, a więc przed mojej przybyciem,
tłumacząc mi później, że adwokaci stający w tych sprawach śpieszyli się do innych sądów. Pan sędzia dowodził mi ponadto, że
obecność moja podczas rozpatrywania spraw była całkowicie
zbędną, gdyż, bez popierania przeze mnie oskarżenia, wydał we
wszystkich sprawach wyroki skazujące. Oczywiście wszystkie te
wyroki opiewały na śmiesznie niskie kwoty.
W innym sądzie przy ul. Chocimskiej 24 w Warszawie sędzia prowadzący tak zwaną sesję karną w momencie wywoływania spraw skierowanych do sądu przez Inspekcję Pracy przerywał sesję, wstawał zza
stołu sędziowskiego i prosił innego sędziego, widocznie więcej opanowanego od siebie, żeby go w tych sprawach zastępował. Jak mi
oświadczył ten sędzia przy pierwszej mojej bytności w tym sądzie:
„cholera go bierze” i „szlag go trafia” przy rozpatrywaniu tych spraw.
Powiedziane to było zza stołu sędziowskiego z pasją i z temperamentem, oczywiście przy publiczności bez najmniejszej żenady.
W innym jeszcze Sądzie w XI-tym Oddziale przy ul. Poznańskiej 21
wrogi stosunek do ustawodawstwa socjalnego znalazł jaskrawy
wyraz w tego rodzaju incydencie. Sędzia rozpatrywał sprawy w
bezprzykładnem tempie, nie dopuszczając mnie jako oskarżyciela
do głosu. Oskarżony nie zdążył jeszcze odpowiedzieć, czy się przyznaje do winy czy nie, kiedy sędzia ogłaszał wyrok, skazujący oskarżonego na parę złotych grzywny. Przez tego rodzaju rozpatrywanie
spraw sędzia jawnie podkreślał, że merytorycznie oskarżenie nie
ma znaczenia i tylko ze względów formalnych nakłada symboliczną
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karę. A że postępowanie sędziego tak zostało zrozumiane, dowodzi
tego odezwanie się jednego z oskarżonych przedsiębiorców. Na
kolejne zapytanie sędziego, o co jest oskarżony, z ust oskarżonego
padła taka odpowiedź: „taka sama operetka, panie sędzio, jak poprzednie”. Na moje żądanie, żeby sędzia skarcił lekceważące odezwanie się czelnego przedsiębiorcy, znieważające i Sąd, i Inspekcję
Pracy, pan sędzia oświadczył mi, że w odezwaniu się przedsiębiorcy
nie widzi nic obrażającego ani dla urzędu inspektora pracy, ani dla
Sądu i nie widzi potrzeby skarcenia. Dopiero oświadczenie moje, że
opuszczę Sąd i złożę raport mej władzy zwierzchniej, spowodowało, że sędzia bardzo niechętnie z widocznym przymusem zwrócił się
do przedsiębiorcy nie tyle z karcącą uwagą, ile raczej z usprawiedliwieniem się z konieczności zrobienia mu uwagi. Brzmiało to tak:
„No, widzi pan, niech pan takich porównań nie robi, bo inspektor
pracy zaraz się obraża”.
Podobnie starał się poniżać powagę urzędu inspektorskiego sędzia w XXII oddziale Sądu Grodzkiego przy ul. Wolskiej 123. Sędzia
ten, zadając pytania świadkom, notorycznie używał tego rodzaju
zwrotu: „no, co tam świadek wie w tej sprawie, o co to inspektor pracy przyczepił się”. Do przedsiębiorcy sędzia zwracał się przez „pan”,
do robotnika przez „ty”. Oczywiście wyroki i w tym Sądzie zapadały
odpowiednio do tego ustosunkowania się sędziego do ustawodawstwa socjalnego i do działalności inspektorów pracy. Między innymi sędzia ów uznał za możliwe ukarać nieznaczną grzywną
przedsiębiorcę ogrodnika za zatrudnianie wbrew ustawie dziecka
w wieku 12 lat, pomimo że dziecko to zostało bardzo ciężko okaleczone podczas pracy. Mianowicie zostało skaleczone przez robotnicę sierpem w oko, tak głęboko, że na to oko prawie że zaniewidziało. Jakkolwiek w aktach sprawy znajdowało się świadectwo lekarskie o stopniu uszkodzenia oka, pan sędzia oświadczył, że ponieważ oko, rzekomo uszkodzone, nie jest mętne, zatem jest zdrowe i
nie znajduje okoliczności obciążających dla tak błahego przewinienia, jak zatrudnianie dziecka poniżej 15 lat. To ustosunkowanie się
sędziego do ustawodawstwa socjalnego, sabotujące przepisy tego
ustawodawstwa nawet w wypadku ciężkiego okaleczenia dziecka,
jak wyżej, nie stanowiło wyjątku.
Z ogólnej liczby w 1926 roku 21 oddziałów Sądu Grodzkiego, tylko w 2-ch oddziałach zasiadali sędziowie, u których poziom kar cokolwiek przekraczał poziom kar w pozostałych sądach i których stosunek do ustawodawstwa socjalnego zewnętrznie był poprawny.”
Stanisław Wolski
(fragment z książki H. Krahelskiej, M. Kirstowej i S. Wolskiego
Ze wspomnień inspektora pracy, Warszawa 1936, s. 184-189;
z drobnymi skrótami)
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Wypadek w bioelektrowni
Pracownica nadzorująca wróciła do bioelektrowni po około godzinie. Szukając pracowników, zajrzała do studzienki. Zobaczyła tam obu pracowników, siedzących w kucki i opartych o betonowy krąg; nie dawali
oznak życia. Wezwała pomoc. Po około 15
minutach przyjechały do zakładu dwie karetki pogotowia, ale trzeba było czekać
jeszcze 10 minut na strażaków, którzy zdjęli
ze studzienki betonową pokrywę i wydostali na zewnątrz poszkodowanych. Reanimacja okazała się niestety bezskuteczna.

Przyczyny wypadku
Przyczyną zgonu poszkodowanych była
hipoksja, czyli uduszenie spowodowane
niedotlenieniem. Powietrze w studzience, o
ile przed wejściem pracownika było prawdopodobnie nieskażone i identyczne w
składzie z atmosferycznym, po wyjęciu
węża (lub węży) odprowadzających kondensat zostało wymieszane z biogazem.
Biogaz nie zawiera tlenu, jego skład to około 60% metanu, około 40% dwutlenku węgla oraz zanieczyszczenia. Już przy zmieszaniu biogazu z powietrzem w proporcji
1:1 stężenie tlenu spada do około 10%, a to
prowadzi do natychmiastowej utraty przytomności. Prawdopodobnie pracownik wyjął z wody przewód odprowadzenia skroplin, co spowodowało powolne, ale stałe
wydostawanie się biogazu do studzienki.
Nie można również wykluczyć, że przewody były nieszczelne i już w chwili, gdy poszkodowany wchodził do wnętrza studzienki, była w jej wnętrzu obniżona zawartość tlenu.
Bezpośrednią przyczyną wypadku było
wejście poszkodowanych do studzienki
bez sprzętu ochronnego układu oddechowego. Pracownicy mieli do dyspozycji maskę przeciwgazową, ale nie zabezpiecza
ona przed brakiem tlenu w powietrzu. Do
takich prac powinien być używany sprzęt
izolujący układ oddechowy, a więc aparat
tlenowy lub powietrzny, a nie maska przeciwgazowa z filtropochłaniaczem. W tym
przypadku, przy planowanych pracach
udrażniania rurociągu, należało się spo-
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dziewać wypływu biogazu i spadku zawartości tlenu.
Pomimo niezastosowania sprzętu izolującego nie doszłoby do tak poważnego wypadku, gdyby pierwszy z poszkodowanych
był prawidłowo asekurowany. W stanie faktycznym w bioelektrowni było to niemożliwe ze względu na brak odpowiedniego
sprzętu, brak nadzoru i przede wszystkim
niedostateczne przeszkolenie poszkodowanych.
Nie zapewniano bezpośredniego nadzoru ani nad przygotowaniem do takich prac,
ani nad ich prowadzeniem. Zgodnie z przepisami przy pracy w zbiornikach należy zapewnić stały nadzór. Osoba wydająca pole-

wprowadzono takiej zasady – prace w studzience traktowano jak każde inne czynności obsługowe. Wynikało to z braku znajomości przepisów i zasad bhp w tym zakresie
lub lekceważenia ich przez pracodawcę.
Pośrednią przyczyną wypadku było nieodpowiednie postępowanie poszkodowanych, wynikające prawdopodobnie z niewłaściwego przeszkolenia z zakresu bhp i
nieznajomości ryzyka. Jeden z poszkodowanych pracował niewiele ponad miesiąc, a
drugi – dwa tygodnie. Osobą, która posiadała najwyższe kwalifikacje w zakresie obsługi
bioelektrowni, był jej kierownik i prawdopodobnie to on szkolił poszkodowanych (szkolenia stanowiskowego z zakresu bhp nie
udokumentowano). Jego znajomość ryzyka
i zagrożeń występujących w bioelektrowni
oraz obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy była jednak niedostateczna, o czym świadczy fakt, że on sam

Pracownicy otrzymali polecenie, aby
przeprowadzić udrożnienie rur
odpływowych od strony studzienki.

cenie wykonania takiej pracy powinna
sprawdzić, czy przygotowania organizacyjne i techniczne zapewniają bezpieczeństwo pracownikom podczas wykonywania
pracy. Bezpośrednio przed przystąpieniem
pracowników do pracy w zbiorniku osoba
kierująca pracownikami jest obowiązana
poinformować ich o zagrożeniach, jakie
mogą wystąpić, niezbędnych środkach
ochrony zbiorowej i indywidualnej, o sposobie ich stosowania i postępowaniu w razie wystąpienia zagrożenia.
W zakładzie nie zidentyfikowano w procesie oceny ryzyka zawodowego rodzajów
prac szczególnie niebezpiecznych i nie
wprowadzono odpowiednich procedur dotyczących wykonywania takich prac. Podjęcie i prowadzenie pracy w studzience powinno nastąpić jedynie na podstawie pisemnego pozwolenia, wydanego w trybie ustalonym przez pracodawcę. W zakładzie nie

(według jego oświadczenia) wykonywał prace w studzience bez zapewnienia zabezpieczeń wymaganych przepisami.
Pośrednio do wypadku przyczynili się projektanci instalacji bioelektrowni. Prawidłowo
wykonana instalacja nie powinna sprawiać
stałych problemów związanych z niedrożnością rurociągów odprowadzających gaz z
fermentatorów. Występujące problemy powodowały konieczność wchodzenia do studzienki skroplin, a tym samym stwarzały niepotrzebne ryzyko dla pracowników.
Po zaistniałym wypadku prokurator skierował do sądu akty oskarżenia wobec czterech osób z nadzoru bioelektrowni i gospodarstwa rolno-handlowego. Rodziny poszkodowanych dochodzą na drodze sądowej zadośćuczynienia za śmierć dwóch
młodych pracowników.
nadinspektor Krzysztof Goldman
OIP Lublin
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Wypadek w bioelektrowni
W bioelektrowni działającej przy dużym gospodarstwie rolnym w powiecie parczewskim doszło do wypadku przy
pracy, w którym śmierć
ponieśli dwaj młodzi
pracownicy. Do wypadku doszło między innymi z powodu nieznajomości zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Uruchomiona w 2011 roku bioelektrownia
składa się z dwóch fermentatorów do produkcji
biogazu rolniczego, silosów na substrat, instalacji technologicznej przesyłania gazu i dwóch
agregatów kogeneracyjnych o mocy łącznej 1,2
MW energii elektrycznej i 1,1 MW energii cieplnej. Bioelektrownia została zaprojektowana na
podstawie technologii zakupionej od niemieckiej firmy. Dwa identyczne fermentatory o średnicy 32 m i wysokości 10 m są jednocześnie
zbiornikami biogazu wytwarzanego w procesie
fermentacji. Zmagazynowany biogaz przesyłany jest rurami o średnicy 200 mm do znajdujących się w sąsiednim budynku silników, które
napędzają prądnice. W przypadku braku możliwości zużywania gazu przez silniki i całkowitego
napełnienia zbiorników fermentatorów gaz podawany jest po automatycznym przełączeniu
do spalania we flarze, zlokalizowanej w pobliżu
fermentatorów. Gaz ze zbiorników po sprężeniu
w pompach sprężających używany jest również
do mieszania zawartości fermentatora za pomocą systemu bełkotek. Instalacja bioelektrowni wymaga stałej obsługi i nadzoru, pracownicy
zatrudnieni są na trzy zmiany codziennie.

Okoliczności wypadku
W dniu wypadku bioelektrownię obsługiwały
dwie osoby: operator i jego pomocnik; pracownicy gospodarstwa rolno-handlowego oddele-

Dwa identyczne fermentatory o
średnicy 32 m i wysokości 10 m są
jednocześnie zbiornikami biogazu
wytwarzanego w procesie fermentacji.

gowani do pracy w bioelektrowni. Nadzór nad
ich pracami sprawowała tego dnia pracownica
zatrudniona na stanowisku zaopatrzeniowca.
Pracował tylko jeden generator. W związku z
tym, że zbiorniki nad fermentatorami były prawie pełne już na pierwszej zmianie, przystąpiono do uruchamiania drugiego generatora, jednak próby jego uruchomienia nie powiodły się –
okazało się, że rozrusznik jest uszkodzony. Pomimo dostarczenia sprawnego rozrusznika pracownikom nadal nie udawało się uruchomić generatora. Powiadomiony telefonicznie, zarządzający stwierdził, że przyczyną może być niedostateczny dopływ gazu do generatora. Zdarzało się już, że gaz nie dopływał do generatora
z powodu zatkania podziemnych rur gazu łączących fermentatory z generatorami. W takim wypadku udrożniano rurociąg za pomocą silnego
strumienia wody, kierowanego do najniżej położonego (pod ziemią) fragmentu rurociągu poprzez jego odwodnienie. Odwodnienia rurociągów skierowane są do studzienki zbiorczej, skąd
kondensat odpompowywany jest automatycznie do fermentatorów. Studzienka wykonana z
betonowych kręgów ma głębokość około 3 metrów, a giętkie rury odprowadzające skropliny
zanurzone były w wodzie, co zabezpieczało
przed wypływem biogazu. Takie zabezpieczenie
wystarcza, gdyż w rurach jest bardzo małe nadciśnienie, rzędu kilku centymetrów słupa wody.
Pracownicy otrzymali polecenie, aby przeprowadzić udrożnienie rur odpływowych od strony
studzienki za pomocą silnego strumienia wody
z myjki ciśnieniowej. Po godzinie 18 zaczęli
przygotowywać się do udrażniania rur. Pierwszy
z pracowników zsunął metalową pokrywę włazu do studzienki i wszedł do wnętrza. W studzience miał podnieść rurę, którą spływał kondensat z podziemnej rury gazowej, po czym za
pomocą wody z węża myjki ciśnieniowej przepłukać i udrożnić rurę.
W tym czasie pracownica nadzorująca ich
pracę opuściła zakład. Po kilku minutach drugi
pracownik podszedł do studzienki. Zajrzał do
środka, a następnie wszedł do studzienki, która
jest tak mała, że niemożliwe byłoby, aby pracownicy mogli pracować w niej razem. Jedynym
wytłumaczeniem wejścia do studzienki drugiego pracownika była chęć niesienia pomocy koledze, z którym nie było kontaktu.
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