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Czas pracy pod kontrolą
Rada Ochrony Pracy na posiedzeniu w dniu 9 września br. w siedzibie Sejmu zajęła
się stanem przestrzegania przepisów o czasie pracy. Pozytywnie zaopiniowała też
zamiar powołania przez głównego inspektora pracy Elżbiety Lipińskiej na stanowisko okręgowego inspektora pracy w Warszawie.
Dyrektor Departamentu Prawnego GIP Halina Tulwin
poinformowała, że w 2013 roku inspektorzy pracy przeprowadzili 1375 kontroli dotyczących czasu pracy. Objęły
one łącznie 1356 pracodawców zatrudniających łącznie
ponad 189 tys. pracowników, w tym przeszło 100 tys. kobiet i 393 młodocianych. Najwięcej nieprawidłowości
stwierdzono w zakresie obowiązku określenia w układzie
zbiorowym pracy, regulaminie pracy lub obwieszczeniu
systemów czasu pracy, rozkładów czasu pracy i okresów
rozliczeniowych. Niepokojąca jest utrzymująca się na wysokim poziomie skala nieprawidłowości dotyczących prowadzenia ewidencji czasu pracy, ponieważ przekłada się
to na ustalanie wynagrodzeń i innych przysługujących
pracownikowi świadczeń związanych z pracą. Nieprawidłowości te dotyczą ponad 23 proc. pracowników. Problemy stwarza zapewnienie pracownikom należnego odpoczynku dobowego i tygodniowego, a przede wszystkim

1067 porozumień w sprawie przedłużenia okresu rozliczeniowego. Zarejestrowano 13 układów zbiorowych
pracy (protokołów dodatkowych) zawierających postanowienia w tym zakresie. W ramach bieżącej działalności
inspektorzy skontrolowali 219 pracodawców stosujących
nowo wprowadzone rozwiązania. Wstępne wyniki kontroli dowodzą, iż realizacja tych obowiązków stanowi dla
pracodawców niemałe wyzwanie. Mają oni problem
głównie z zachowaniem odpowiedniego trybu wprowadzania przedłużonych okresów rozliczeniowych czy ruchomego czasu pracy, a także z informowaniem pracowników o obowiązującym rozkładzie czasu pracy.
Wyniki kontroli wskazują, że stan przestrzegania przepisów o czasie pracy nadal jest niepokojący. Inspekcja
pracy od wielu lat zwraca uwagę, że jedną z głównych
przyczyn występowania naruszeń prawa pracy są problemy interpretacyjne i stopień skomplikowania przepisów

dni wolnych wynikających z przeciętnie pięciodniowego
tygodnia pracy.
W sierpniu 2013 roku wprowadzono do polskiego prawa pracy rozwiązania, które miały przynieść większą
swobodę w zakresie organizacji czasu pracy, m.in. dłuższy okres rozliczeniowy i tzw. ruchomy czas pracy. W ciągu roku obowiązywania nowych przepisów z możliwości
przedłużenia okresu rozliczeniowego skorzystało 1 080
pracodawców. Do Państwowej Inspekcji Pracy wpłynęło

dotyczących tej problematyki, dlatego postuluje zmiany
w celu wyeliminowania wątpliwości i rozbieżności interpretacyjnych.
W posiedzeniu pod przewodnictwem poseł Izabeli
Katarzyny Mrzygłockiej uczestniczyli także: główny inspektor pracy Iwona Hickiewicz, zastępcy Małgorzata
Kwiatkowska i Leszek Zając oraz Elżbieta Lipińska,
okręgowy inspektor pracy w Warszawie.
Magdalena Giedrojć
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Efektywność nadzoru
Efektywność działania PIP zależy od skuteczności
środków prawnych, w jakie organ ten został
wyposażony – skuteczności pojmowanej jako realna
możliwość wyegzekwowania od pracodawcy
usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych podczas
kontroli.
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Wiadomości
nie tylko z kraju
Zatrudnienia GIP przestawił informacje dotyczące współpracy polskiej i norweskiej inspekcji pracy oraz spraw, z którymi zwracają się
Polacy pracujący na terenie Norwegii. W spotkaniu uczestniczyli zastępcy okręgowego inspekIwona Hickiewicz, główny inspektor pracy, wzięła udział w centralnych
tora pracy w Gdańsku Krzysztof Lisowski, Zbiobchodach Europejskiego Dnia Maszynisty Kolejowego, zorganizowagniew Długokęcki oraz inspektorzy pracy.
nych przez Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych 12 września br.
w Gdyni. Okazją do spotkania był również jubileusz 95-lecia powstania i
25-lecia reaktywacji Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w
Polsce. W uznaniu zasług środowiska związkowego w dążeniu do zapewnienia poszanowania praw pracowniczych oraz w podziękowaniu za
17 września br. główny inspektor pracy Iwona
partnerskie wsparcie szefowa inspekcji wręczyła dyplom okolicznościoHickiewicz uczestniczyła w posiedzeniu Rady
wy prezydentowi ZZMK Leszkowi Miętkowi. Członkom związku przekaOgólnopolskiego Porozumienia Związków Zazała życzenia niesłabnącej energii w wypełnianiu misji społecznej na
wodowych w Warszawie. Obradowali członkorzecz poprawy warunków pracy oraz licznych sukcesów w pracy związwie kierownictwa konfederacji z przewodnikowej. W jubileuszowych obchodach uczestniczyli także m.in. podsekreczącym Janem Guzem na czele. W spotkaniu
tarz stanu w MPiPS Radosław Mleczko, podsekretarz stanu w MIiR Pawzięli również udział zastępcy głównego inspektora pracy: Małgorzata Kwiatkowska i
Leszek Zając, a także Halina Tulwin, dyrektor
Departamentu Prawnego GIP i Zbigniew Kowalczyk, wicedyrektor Departamentu Prewencji i Promocji GIP. Rada omówiła sprawozdanie
z działalności PIP w 2013 r. Wysoko oceniła
współdziałanie inspekcji z organizacjami
związkowymi zrzeszonymi w OPZZ. W dyskusji
związkowcy wskazywali na problemy i nieprawidłowości w zakresie przestrzegania praw
pracowniczych, z jakimi mają do czynienia w
swoich zakładach i prowadzonej działalności
związkowej. Zdaniem Rady naruszenia przepiweł Orłowski, prezes Urzędu Transportu Kolejowego Krzysztof Dyl, wisów w zakresie prawnej ochrony pracy i bhp
ceprezydent Gdyni Marek Stępa oraz szefowie kolejowych spółek zastanowią najważniejsze obszary, w jakich wytrudniających maszynistów.
magane jest kontynuowanie działań kontrolnych oraz prewencyjnych przez PIP we współpracy z organizacjami związkowymi. Iwona
W siedzibie OIP w Gdańsku 18 września br., z inicjatywy strony norweHickiewicz odniosła się do poszczególnych wyskiej, odbyło się spotkanie z grupą reprezentującą Ogólnokrajowy Zwiąpowiedzi związkowców. Wskazała na konieczzek Zawodowy LO, zrzeszający pracowników informacji i dziennikarzy w
ność regulacji ustawowych m.in. w zakresie
Norwegii. Goście zainteresowani byli zasadami działania Państwowej Insposobu zatrudnienia, pracy tymczasowej i
spekcji Pracy, w szczególności z zakresu migracji zarobkowej do ich kraju.
emerytur pomostowych, w celu wyeliminowaUczestniczący w spotkaniu Dariusz Górski z Departamentu Legalności
nia istniejących naruszeń prawa

Życzenia dla maszynistów

Wśród
związkowców

Goście z Norwegii
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Z fińskimi inspektorami

Kongres służby bhp

Wizyta studyjna w Turku w Finlandii w dniach
7-12 września br. umożliwiła zapoznanie się z
podstawowymi założeniami systemu prawa pracy oraz kontroli prowadzonych przez inspektorów pracy południowo-zachodniego regionu
Finlandii. Wszystkie relacje między pracodawcą
a pracobiorcą opierają się tam na Kodeksie pracy
oraz zawieranych na jego podstawie porozumieniach zbiorowych pracodawców i związków zawodowych. Dotyczą one około 90 proc. funkcjonujących branż i są w nich określane np. stawki
godzinowe, wynagrodzenie za czas choroby,
czas pracy (liczba godzin i dni w tygodniu), warunki wykorzystywania urlopu (finansowe i czasowe), system szkoleń, badań lekarskich i kwalifikacji dodatkowych. Pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy bez spełnienia tych
warunków. Kontrola legalności zatrudnienia
sprowadza się do sprawdzenia list płac (obowiązek przekazywania wynagrodzeń wyłącznie na
rachunek bankowy), godzin pracy, dokumentów
pobytowych (dotyczących cudzoziemców). W
spotkaniu w Turku PIP reprezentował inspektor
pracy Borys Badowski z OIP w Szczecinie.

W Warszawie, w dniach 18-19 września br., pod patronatem głównego inspektora pracy, odbył się III Kongres Służby BHP, zorganizowany przez
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP. W liście skierowanym do uczestników spotkania główny inspektor pracy Iwona Hickiewicz wyraziła nadzieję, że dalsza współpraca w zakresie ochrony pracy
znajdzie przełożenie na wzmocnienie oddziaływania prewencyjnego i
skutecznie wpłynie na ograniczanie zagrożeń zawodowych i profilaktykę
wypadkową w środowisku pracy. Główny Inspektorat Pracy reprezentowali Ewa Dośla, dyrektor Gabinetu GIP i Krzysztof Popielski, wicedyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli, który przedstawił informację nt.
funkcjonowania służby bhp w świetle kontroli inspekcji pracy. Główny inspektor pracy przyznał Zygmuntowi Jelińskiemu, specjaliście ds. bhp w
Zespole Szkół Leśnych im. inż. Jana Kloski w Goraju, Odznakę Honorową za
Zasługi dla Ochrony Pracy. W kongresie uczestniczyło ponad 200 pracowników służby bhp z całego kraju. Podczas spotkania wiele uwagi poświęcono wizerunkowi pracownika służby bhp, problemom środowiska oraz
dobrym praktykom w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Forum bilateralne
W Warszawie odbyła się 15 września br. XXIV Sesja Konferencji Utrechckiej, która stanowi bilateralne forum wymiany doświadczeń, poglądów w
ramach wzajemnej współpracy prowadzonej
między Polską i Królestwem Niderlandów. Obrady prowadzono w środowisku eksperckim w ramach siedmiu grup roboczych, których członkowie – przedstawiciele służb publicznych Polski
i Holandii – dyskutowali na tematy dotyczące
wzajemnej współpracy między oboma krajami
oraz spraw ogólnoeuropejskich. W pracach grupy roboczej „Rynek pracy w UE” omawiano m.in.
kwestie dotyczące walki z nielegalnym zatrudnieniem, w ramach prac nad powołaniem na poziomie europejskim tzw. platformy na rzecz walki z pracą niezadeklarowaną. Dokonano także
oceny wspólnych działań realizowanych w 2014 r.
na podstawie porozumienia o współpracy między PIP w Polsce i Inspekcją Spraw Socjalnych i
Zatrudnienia w Holandii. PIP reprezentował Dariusz Górski, starszy specjalista w Departamencie Legalności Zatrudnienia GIP.
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O bezpieczeństwie pracy
„Komunikacja i etyka a bezpieczeństwo pracy” to tytuł konferencji zorganizowanej 12 września br. w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim przez
olsztyński oddział Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP, Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie, Centralny Instytut
Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Urząd Dozoru Technicznego i Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Pierwsza sesja konferencji poświęcona była skutecznej komunikacji w zakładzie pracy i jej wpływowi
na bezpieczeństwo pracy. Prezentację „Sygnalizowanie naruszeń prawa
pracy – praktyka PIP” przedstawił Marek Wójciak, okręgowy inspektor
pracy. Tematem przewodnim drugiej części konferencji było znaczenie
etyki zawodowej w biznesie i relacjach pracodawca – pracownik. Pod koniec spotkania odbyła się debata, podczas której dyskutowano m.in. o
statusie sygnalisty i regulacjach dotyczących whistleblowingu w polskim prawie oraz o zasadności tworzenia kodeksów etyki zawodowej.
Podczas konferencji, w której wzięło udział ponad 150 osób, wręczono
nagrody w dwóch konkursach: plastycznym „Bezpieczne miejsce pracy”
oraz „Aktywny behapowiec”. Na stoisku OIP można było uzyskać poradę
z zakresu prawa pracy oraz zapoznać się z ofertą wydawniczą PIP.

Komisje
przyjęły sprawozdanie
Komisja do Spraw Kontroli Państwowej oraz Komisja Polityki Społecznej i Rodziny na wspólnym posiedzeniu, które
odbyło się 11 września br. w Sejmie, rozpatrzyły sprawozdanie głównego inspektora pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2013 roku.
Komisje pod przewodnictwem Sławomira Piechoty wysłuchały głównego inspektora pracy Iwony Hickiewicz, która poinformowała, że zaplanowane zadania zostały w pełni zrealizowane. Inspektorzy pracy przeprowadzili 89,9 tys. kontroli u ponad 69 tys.
pracodawców i innych podmiotów, na
rzecz których pracę świadczyły 4 mln
osób. Działania kontrolno-nadzorcze
inspekcji doprowadziły do likwidacji
bezpośrednich zagrożeń dla życia i
zdrowia 68 tys. pracowników. 6,7 tys.
osób będących stronami umów cywilnoprawnych oraz 4,1 tys. osób pracujących bez żadnej umowy uzyskało potwierdzenie na piśmie istnienia stosunku pracy. Inspektorzy pracy doprowadzili do założenia ewidencji czasu pracy dla 19 tys. zatrudnionych, a w odniesieniu do 51,5 tys. osób skorygowano
zapisy. Inspektorzy pracy wyegzekwowali dla 116 tys. pracowników przysługujące im wynagrodzenia i inne świadczenia ze stosunku pracy na kwotę 164
mln zł. Odzyskali też znaczące kwoty
na rzecz funduszy państwowych – na
Fundusz Pracy płatnicy wpłacili zaległe
składki za 39,6 tys. pracowników na
łączną kwotę 3,8 mln zł, z kolei zaległe
składki na ubezpieczenie społeczne 7,5
tys. pracowników płatnicy uregulowali,
wpłacając kwotę 3,5 mln zł.
Przewodnicząca Rady Ochrony Pracy, poseł Izabela Katarzyna Mrzy-
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głocka, przypomniała, iż Rada na posiedzeniu 8 lipca br. pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie głównego inspektora pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2013 roku. Zwróciła również uwagę na kilka najważniejszych zagadnień, które pojawiły się
w stanowisku Rady. Należą do nich

pracy, zawierania umów cywilnoprawnych czy też w zakresie bezpieczeństwa pracy w zakładach leczniczych.
Poseł Jarosław Pięta podkreślił znaczenie działań promocyjnych i prewencyjnych inspekcji pracy, nawiązał do
powtarzających się w sprawozdaniach
problemów związanych z czasem pracy, wynagrodzeniami i szeroko rozumianym bezpieczeństwem. Z kolei poseł Stanisław Szwed skupił się na coraz poważniejszym problemie, jakim
jest zastępowanie umów o pracę umowami cywilnoprawnymi, wskazując też
nadużycia wynikające z konieczności
podpisywania umów o pracę do końca
pierwszego dnia pracy, a nie przed
podjęciem pracy.
Sprawozdanie głównego inspektora
pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2013 r. trafi pod obrady
Sejmu, a sprawozdawcą obu komisji
podczas posiedzenia plenarnego będzie poseł Jarosław Pięta.

XXXII Pielgrzymka Ludzi Pracy
Na Jasnej Górze 21 września br. zakończyła się XXXII Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy. W uroczystościach wzięło
udział ok. 10 tys. wiernych, wśród nich prawie 100 pracowników Państwowej Inspekcji Pracy z głównym inspektorem pracy
Iwoną Hickiewicz na czele. Kulminacyjnym punktem wydarzenia była niedzielna msza święta sprawowana na Wałach Jasnogórskich, której przewodniczył metropolita białostocki abp Edward Ozorowski. Tegoroczna pielgrzymka odbyła się w roku
30. rocznicy śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki, który wkrótce ma zostać także świętym.
Jak co roku podczas mszy świętej składane były dary od uczestników pielgrzymki. W imieniu pracowników Państwowej Inspekcji Pracy wręczyła je Iwona Hickiewicz, główny inspektor pracy wraz z przedstawicielami związków zawodowych działających w urzędzie.

Na Dożynkach
Prezydenckich

m.in. konieczność zintensyfikowania
działań prewencyjnych skierowanych
do osób na nowych stanowiskach pracy w celu ograniczenia wypadkowości,
kontroli w zakresie wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku

W posiedzeniu uczestniczyli zastępcy głównego inspektora pracy: Małgorzata Kwiatkowska i Leszek Zając,
a także dyrektorzy departamentów
Głównego Inspektoratu Pracy.
Magdalena Giedrojć
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Na terenie wystawowym
Dożynek Prezydenckich w
Spale 21 września br. Okręgowy Inspektorat Pracy w
Łodzi zorganizował stoisko
informacyjne. Cieszyło się
ono dużym zainteresowaniem rolników. W trakcie
trwania imprezy inspektorzy pracy udzielali porad z
zakresu bhp w rolnictwie,
a także porad w dziedzinie
prawnej ochrony pracy.
Na stoisku Państwowej Inspekcji Pracy prezentowano i rozdawano rolnikom wydane przez Główny Inspektorat
Pracy broszury i poradniki, propagujące zasady bezpiecznej pracy na wsi.
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Punkt informacyjno-doradczy PIP odwiedzili przedstawiciele władz wojewódzkich, samorządowych, związków
zawodowych i reprezentanci współpracujących z PIP organizacji i instytucji działających w rolnictwie.
W Dożynkach Prezydenckich w Spale
uczestniczyli: zastępca głównego in-

spektora pracy Leszek Zając, dyrektor
Departamentu Prewencji i Promocji w
Głównym Inspektoracie Pracy Krzysztof Bielecki, a także okręgowy inspektor pracy w Łodzi Andrzej Świderski z
zastępcą Januszem Grodzkim. Przedstawiciele inspekcji wzięli udział w uroczystości ceremoniału dożynkowego.

Paweł Nowak

Umowy o pracę

Nauczyciel w stanie nieczynnym

Punkt odniesienia stanowi art. 20 ust. 1 pkt 2
ustawy – Karta nauczyciela, zgodnie z którym
dyrektor szkoły w razie
częściowej likwidacji
szkoły albo w razie
zmian organizacyjnych
powodujących zmniejszenie liczby oddziałów
w szkole lub zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela w
pełnym wymiarze zajęć
rozwiązuje z nim stosunek pracy lub, na wniosek nauczyciela, przenosi go w stan nieczynny.
Wskazana regulacja
określa sytuacje, w których może nastąpić
przeniesienie nauczyciela w stan nieczynny.
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Przyczyną przeniesienia w stan nieczynny jest
brak możliwości dalszego zatrudniania nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć z powodu zmian
organizacyjnych w szkole lub częściowej jej likwidacji. Przeniesienie nauczyciela w stan nieczynny może nastąpić tylko wówczas, jeśli zostaną spełnione następujące przesłanki. Po
pierwsze, w szkole musi wystąpić jedno ze
wskazanych zdarzeń: częściowa likwidacja szkoły albo zmiana organizacyjna, która polega na
zmniejszeniu liczby oddziałów w szkole lub
zmianie planu nauczania (planem nauczania
jest, ustalony na podstawie ramowych planów
nauczania, plan określający tygodniowy wymiar
godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, zajęć religii/etyki oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych). Należy pamiętać, że inne zmiany nie
mogą stanowić podstawy przeniesienia nauczyciela w stan nieczynny.
Po drugie, koniecznym warunkiem przeniesienia w stan nieczynny jest to, by zaistniałe w
szkole zmiany skutkowały brakiem możliwości
zatrudniania nauczyciela w pełnym wymiarze
zajęć. Oznacza to tyle, iż nie wystarczy tylko fakt,
że w szkole przeprowadzane są zmiany, musi
ponadto wystąpić skutek tych zmian w postaci
braku możliwości zatrudniania nauczyciela w
pełnym wymiarze zajęć. Zatem uprawnienie do
przejścia w stan nieczynny dotyczy nauczycieli
pełnozatrudnionych, których etaty objęła redukcja zatrudnienia.
Kwestią przeniesienia nauczyciela w stan nieczynny wielokrotnie zajmował się również Sąd
Najwyższy. I tak, w wyroku z dnia 7 maja 1998 r.
SN stanął na stanowisku, że „zmianą planu nauczania, uniemożliwiającą dalsze zatrudnianie
nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć jest także
zmiana przydziału planowych godzin dydaktyczno-wychowawczych, uniemożliwiająca zatrudnienie w pełnym wymiarze w ramach wy-

uczonej specjalności zawodowej.” Z kolei w wyroku z dnia 14 grudnia 2000 r. Sąd Najwyższy
stwierdził, że „pominięcie nauczyciela w przydziale zajęć z powodu »niedoboru etatów« powstałego w rezultacie wadliwej polityki dyrektora szkoły w zakresie zatrudnienia, bez związku
z procesem dydaktyczno-wychowawczym, nie
stanowi zmiany planu nauczania”. Warto również zwrócić uwagę na wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 kwietnia 1998 r., w którym uznał, że
„przejęcie przez nowego pracodawcę warsztatów szkolnych nie oznacza częściowej likwidacji
szkoły w rozumieniu art. 20 ust. 1 ustawy – Karta
nauczyciela, lecz powoduje skutki określone w
art. 231 Kodeksu pracy”. Istotne jest również
orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 6 marca
1998 r., w którym zajął stanowisko, że „dla oceny
istnienia przesłanek określonych w art. 20 ust. 1
Karty nauczyciela istotne nie jest to, czy zmniejsza się ogólna liczba zatrudnionych nauczycieli,
lecz to, czy wszyscy nauczyciele danej specjalności mogą po zmianach organizacyjnych być
zatrudnieni w pełnym wymiarze zajęć”.
Przeniesienie w stan nieczynny może nastąpić
bez względu na podstawę zatrudnienia nauczyciela. Oznacza to, że w stan nieczynny może zostać przeniesiony zarówno nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania, jak i nauczyciel zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Możliwość przejścia w stan nieczynny dotyczy tych nauczycieli, którzy przed zmianami w szkole zatrudnieni byli w pełnym wymiarze zajęć, a po przeprowadzonych zmianach nie ma możliwości zatrudniania ich w takim wymiarze czasu pracy.

Na wniosek nauczyciela
Przeniesienie w stan nieczynny wymaga złożenia przez nauczyciela stosownego wniosku
do dyrektora szkoły. W związku z tym, jeśli zajdą
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opisane okoliczności, to nauczyciel uzyskuje uprawnienie do złożenia wniosku na piśmie o przeniesienie go w stan nieczynny. Stwierdzenie to prowadzi do uzasadnionego wniosku, że dyrektor szkoły
– jako pracodawca – nie ma prawa przenoszenia nauczyciela w stan
nieczynny wyłącznie z własnej inicjatywy. Przeniesienie następuje
zawsze na wniosek nauczyciela, złożony dyrektorowi nie później niż
w terminie 30 dni od dnia doręczenia wypowiedzenia, o czym
wspomina treść art. 20 ust. 5c Karty nauczyciela. A zatem wniosek
złożony po upływie tego terminu będzie prawnie nieskuteczny. W
omawianej kwestii stanowisko zajmował Sąd Najwyższy. I tak, w
wyroku z dnia 18 grudnia 2002 r. Sąd Najwyższy stwierdził, że „dyrektor szkoły jest zobowiązany do poinformowania nauczyciela o
możliwości przejścia – na jego wniosek – w stan nieczynny. Informacja taka może być przekazana w piśmie zawierającym oświadczenie woli o wypowiedzeniu nauczycielowi stosunku pracy.” Jeżeli
wniosek nauczyciela został doręczony w terminie, o którym mowa
w przepisach Karty nauczyciela, dyrektor szkoły składa oświadczenie o przeniesieniu nauczyciela w stan nieczynny. Dopiero z chwilą
dotarcia tego oświadczenia do nauczyciela rozpoczyna bieg sześciomiesięczny okres stanu nieczynnego. Przeniesienie nauczyciela
w stan nieczynny nie wymaga zachowania okresu wypowiedzenia,
nie jest ono też tożsame z wypowiedzeniem stosunku pracy. W wyniku przeniesienia stosunek pracy nauczyciela nie ulega rozwiązaniu, lecz „zawieszeniu” na okres maksymalnie sześciu miesięcy, z
prawną możliwością przywrócenia do pracy w pierwszej kolejności,
jeśli w szkole pojawi się możliwość podjęcia pracy w pełnym wymiarze zajęć. Jak wynika z art. 20 ust. 5c Karty, stosunek pracy nauczyciela przeniesionego w stan nieczynny wygasa z mocy prawa z
upływem sześciomiesięcznego okresu pozostawania w stanie nieczynnym. Wygaśnięcie stosunku pracy powoduje dla nauczyciela
skutki prawne, jakie przepisy prawa wiążą z rozwiązaniem stosunku
pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy w zakresie świadczeń
przedemerytalnych. Nauczyciel przeniesiony w stan nieczynny (art.
20 ust. 6 Karty) zachowuje prawo do comiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego oraz prawo do innych świadczeń pracowniczych,
w tym dodatków socjalnych (dodatek wiejski i mieszkaniowy), do
czasu wygaśnięcia stosunku pracy.
Ponadto nauczyciel przebywający w stanie nieczynnym pozostaje w ciągłej gotowości do ponownego podjęcia zatrudnienia w
szkole. Wynika to z regulacji art. 20 ust. 7 Karty, który gwarantuje
temu nauczycielowi prawo do ponownego podjęcia pracy w
pierwszej kolejności, jeżeli w danej szkole powstanie możliwość zatrudnienia nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony lub na okres, na który została zawarta umowa, w tej samej
szkole, na tym samym lub innym stanowisku, pod warunkiem posiadania przez nauczyciela wymaganych kwalifikacji. W sytuacji
gdy powstaną opisane okoliczności, dyrektor szkoły ma obowiązek
przywrócenia nauczyciela do pracy. Przesłankę tego przepisu spełni na przykład pojawienie się wolnego stanowiska pracy lub odpowiedniej liczby godzin zajęć, co znajduje potwierdzenie w wyroku
Sądu Najwyższego z dnia 21 września 2001 r. Odmowa podjęcia

I P 10/2014

pracy przez nauczyciela powoduje wygaśnięcie stosunku pracy
z dniem odmowy, nawet jeśli nie upłynął jeszcze sześciomiesięczny
okres pozostawania w stanie nieczynnym.

Dodatkowa praca
Nauczyciel przebywający w stanie nieczynnym może świadczyć
dodatkową pracę. Przepisy nie zakazują możliwości dodatkowego
podejmowania pracy, z tym jednak zastrzeżeniem, że możliwość ta
jest znacząco ograniczona, bowiem jak stanowią przepisy ustawy,
w wypadkach podyktowanych koniecznością realizacji programu
nauczania w tej samej lub w innej szkole nauczyciel pozostający w
stanie nieczynnym może, na swój wniosek lub na wniosek dyrektora szkoły, podjąć pracę zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami w
niepełnym lub w pełnym wymiarze zajęć, jednak na okres nie dłuższy niż okres stanu nieczynnego. Przepisy Karty nauczyciela dopuszczają zatem możliwość zatrudniania nauczyciela pozostającego w stanie nieczynnym. Warunki zatrudnienia nauczyciela pozostającego w stanie nieczynnym są następujące: istnieje konieczność realizacji programu nauczania w tej samej lub w innej szkole;
zatrudnienie trwa do końca okresu stanu nieczynnego.
Zatrudnienie następuje na wniosek nauczyciela pozostającego w
stanie nieczynnym lub na wniosek dyrektora szkoły. Ustawa również nie ogranicza wymiaru czasu pracy – nauczyciel może zostać
zatrudniony w pełnym lub niepełnym wymiarze zajęć. Warto podkreślić, że czas trwania takiej umowy nie może być dłuższy niż okres
stanu nieczynnego. W razie wygaśnięcia stosunku pracy z upływem
sześciomiesięcznego okresu pozostawania w stanie nieczynnym
zawarta z nauczycielem dodatkowa umowa o pracę ulega rozwiązaniu z mocy prawa. Z tytułu wykonywania pracy nauczycielowi
przysługuje odpowiednie do wymiaru zajęć wynagrodzenie, jest
ono niezależne od wynagrodzenia z tytułu pozostawania w stanie
nieczynnym. A zatem – w przypadku podjęcia przez nauczyciela zatrudnienia na podstawie omawianej regulacji – nauczyciel otrzymuje oddzielnie wynagrodzenie w ramach każdego ze stosunków
pracy.
Paweł Nowak
OIP Katowice, Oddział w Zawierciu

Podstawa prawna:
– Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela (Dz.U.
z 1014 r., poz. 191).
Orzecznictwo:
– Wyrok SN z dnia 7 maja 1998 r. (I PKN 67/98).
– Wyrok SN z dnia 14 grudnia 2000 r. (I PKN 138/00).
– Wyrok SN z dnia 9 kwietnia 1998 r. (I PKN 42/98).
– Wyrok SN z dnia 6 marca 1998 r. (I PKN 529/97).
– Wyrok SN z dnia 18 grudnia 2002 r. (I PK 15/02).
– Wyrok SN z dnia 21 września 2001 r. (I PKN 655/00).
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Łukasz Sztych

Wynagrodzenia

Efektywność nadzoru

Państwowa Inspekcja
Pracy pełni funkcję organu sprawującego nadzór
i kontrolę przestrzegania
przepisów prawa pracy
w celu zapewnienia pracownikom ochrony przed
naruszaniem ich praw.
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W zakresie tej ochrony mieszczą się również wynagrodzenia i inne świadczenia należne pracownikom, co potwierdza art. 10
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r.
o Państwowej Inspekcji Pracy1 (dalej zwana
ustawą o PIP), wskazując przestrzeganie
przepisów prawa pracy dotyczących wynagrodzeń jako jedno z zadań nadzorczokontrolnych PIP. Potrzeba interwencji PIP w
tym zakresie jest niewątpliwa, albowiem
ok. 40 proc. skarg pracowników dotyczy
wynagrodzeń2, w szczególności ich niewypłacenia, bezpodstawnego zaniżenia lub
nieuprawnionego potrącenia.
Efektywność działania PIP zależy od skuteczności środków prawnych, w jakie organ
ten został wyposażony – skuteczności pojmowanej jako realna możliwość wyegzekwowania od pracodawcy usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych podczas
kontroli. Do usuwania naruszeń prawa pracy dotyczących wynagrodzeń inspekcja
pracy może wykorzystać: ustne polecenia,
wystąpienia i nakaz wypłaty należnego
pracownikowi wynagrodzenia lub innego
przysługującego mu świadczenia (dalej:
nakaz płatniczy), przy czym za najskuteczniejszy środek prawny uznawany jest nakaz
płatniczy, jako że jego wykonanie może
być egzekwowane w drodze przymusu
państwowego. Tego środka prawnego dotyczyć zatem będą moje uwagi na temat
efektywności działań nadzorczych PIP
w zakresie wynagrodzeń pracowniczych.
Ocena skuteczności nakazu płatniczego
może być prowadzona z punktu widzenia
możliwości zastosowania tego środka prawnego do usunięcia stwierdzonych naruszeń
prawa pracy lub też możliwości przymusze-

nia pracodawcy do spełnienia obowiązku
określonego nakazem płatniczym.

Możliwości wydania nakazu
Uprawnienie do wydawania nakazów
płatniczych PIP uzyskała w dniu 25 sierpnia
2001 r. na mocy ustawy z dnia 21 czerwca
2001 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz ustawy o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji3. Miały być
one narzędziem walki z rozszerzającym się
zjawiskiem niewypłacania lub zaniżania
wynagrodzeń pracowniczych i pomocą w
szybszym, niż w postępowaniu sądowym,
dochodzeniu świadczeń należnych pra-

cownikom4. Miały też wzmocnić efektywność działania inspekcji pracy w realizowaniu jej funkcji nadzorczo-kontrolnej nad
przestrzeganiem przepisów dotyczących
wynagrodzeń.
Przyznanie organom PIP kompetencji
do rozstrzygania w drodze decyzji administracyjnych o obowiązku wypłaty wynagrodzenia wzbudziło wiele kontrowersji.
Pojawiły się głosy, że wraz z przyznaniem
tego uprawnienia powstał dualizm kompetencyjny5 oraz że inspektor pracy wkroczył w obszar działania sądu, co naruszyło
konstytucyjną zasadę trójpodziału władzy
oraz sądowego wymiaru sprawiedliwości6. Dyskusje na temat konstytucyjności
nakazów płatniczych ucichły, gdy w tej
kwestii wypowiedział się Trybunał Konstytucyjny, który odrzucił zarzut, jakoby ich
stosowanie przez organy PIP oznaczało ingerencję w sferę spraw prywatnoprawnych, zastrzeżonych do właściwości sądów powszechnych7 .
Dyskusje te nie pozostały jednak, moim
zdaniem, bez wpływu na orzecznictwo sądów administracyjnych rozstrzygające o
prawidłowości stosowania nakazów płatniczych, które przekłada się na praktykę in-

spektorską i zwiększa ostrożność w sięganiu po ten środek prawny. Rozważyć więc
trzeba, czy ta ostrożność nie jest nadmierna i czy inspektorzy pracy z obawy przed
zarzutem przekroczenia uprawnień nie rezygnują z nakazu płatniczego (mimo wystąpienia przesłanek do jego wydania), zastępując go wystąpieniem.
Należy zwrócić uwagę na pojawiające się
wątpliwości, czy inspektor pracy ma swobodę w wyborze środka prawnego i czy może
skierować wystąpienie lub wydać polecenie
w sytuacji, gdy kontrola wykaże, że pracodawca nie wypłacił lub zaniżył wynagrodzenie należne pracownikowi. Jestem zdania,
że to nie od uznania inspektora pracy zależy
rodzaj środka prawnego, jaki należy zastosować do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Świadczy o tym art. 11 pkt 8
ustawy o PIP, z którego wyraźnie wynika, że
wystąpienie (lub polecenie) kieruje się do
pracodawcy tylko w razie stwierdzenia innego naruszenia przepisów prawa pracy niż
wymienione w pkt. 7. Jeśli więc pracodawca
nie wypłacił pracownikowi należnego wynagrodzenia za pracę lub innego przysługującego mu świadczenia, to inspektor pracy
powinien nakazać mu tę wypłatę, ponieważ
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tego rodzaju naruszenie przepisów prawa
pracy mieści się w dyspozycji art. 11 pkt 7
ustawy o PIP, skutkując koniecznością wydania nakazu płatniczego.
W rozważaniach o skuteczności nakazu
płatniczego nie można pominąć niezwykle
ważnej kwestii, a mianowicie zagadnienia
dotyczącego oceny, czy wynagrodzenie jest
pracownikowi należne, stanowiącego, w
świetle art. 11 pkt 7, przesłankę decydującą o
możliwości zastosowania tego środka prawnego. Wskazując, iż nakaz płatniczy dotyczyć
może tylko wynagrodzenia „należnego”,
ustawodawca wprowadził – jak się przyjmuje
– ograniczenie uprawnień inspektora pracy
do wydawania nakazów płatniczych8. Nie
określił jednak, co to pojęcie oznacza, nie zawarł też żadnych wskazówek, które mogłyby
posłużyć jako kryteria oceny, czy wynagrodzenie lub inne świadczenie jest pracownikowi „należne”.
W przywołanym orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego zawarte jest stanowisko, że korzystanie przez inspektorów pracy z uprawnienia do wydawania nakazów płatniczych
ograniczone jest do sytuacji, gdy obowiązek
wypłaty wynagrodzenia jest bezsporny i wymagalny. Także w orzecznictwie sądów administracyjnych ugruntowany został pogląd, że
nakaz płatniczy nie może być wydany w sytuacji, gdy wynagrodzenie jest sporne9.
Należy się opowiedzieć za przyznaniem organom Państwowej Inspekcji Pracy uprawnienia do wydawania nakazów płatniczych
w sytuacji, gdy wynagrodzenie jest bezsporne, chociaż literalna wykładnia treści art. 11
pkt 7 ustawy o PIP nie pozwala na przyjęcie,
że nakaz płatniczy może być wydany tylko w
przypadku wynagrodzeń bezspornych („wynagrodzenie bezsporne” nie znaczy przecież
to samo co „wynagrodzenie należne”). Powstaje jednak problem właściwego pojmowania sporności wynagrodzenia, tj. czy spór
ten ma istnieć między pracownikiem a pracodawcą, czy też może zaistnieć także między pracodawcą a inspektorem pracy i czy w
takim przypadku o sporności wynagrodzenia można mówić także wówczas, gdy pracodawca jedynie neguje stanowisko inspektora
pracy, nie popierając tego żadnymi argumentami.
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Nie ma wątpliwości, że wynagrodzenie
jest sporne, gdy spór co do jego wysokości
lub zasadności istnieje między pracodawcą
a pracownikiem. W takim przypadku wydanie nakazu płatniczego byłoby przekroczeniem uprawnień określonych w art. 11 pkt 7
ustawy o PIP i pozbawionym podstawy
prawnej wkraczaniem inspekcji pracy w zakres kompetencji zastrzeżonej dla sądów
pracy10. Trochę inaczej przedstawia się sytuacja, gdy między pracodawcą a pracownikiem nie ma sporu (np. gdy pracownik nie
jest świadomy, że doszło do naruszenia
przepisów prawa pracy w zakresie jego wynagrodzenia), zaś pracodawca kwestionuje
stanowisko inspektora pracy co do tego, że
wynagrodzenie jest pracownikowi należne.
W tym zakresie można spotkać w orzecznictwie różne stanowiska.
Część orzecznictwa prezentuje pogląd, że
zakaz wystawiania nakazu płatniczego dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy spór co do wysokości, okresu czy tytułu wypłaty wynagrodzenia istnieje między pracownikiem i pracodawcą11, gdyż w świetle art. 262 § 1 k.p. tylko taki
spór może być rozstrzygnięty przez sąd pracy.
Większość judykatury wyraża jednak przekonanie, iż o wynagrodzeniu spornym należy
mówić także wówczas, gdy pracodawca nie
podziela oceny inspektora pracy co do tego,
że wynagrodzenie jest należne, a jednocześnie wykładnia przepisów prawa dotyczących
spornej kwestii może być różna12. Trzeba się
zgodzić z tym stanowiskiem, albowiem wydanie nakazu płatniczego wymaga oceny nie tylko tego, czy dane wynagrodzenie pracownikowi przysługuje, ale również tego, czy prawo
do niego budzi kontrowersje13.
W orzecznictwie prezentowane są jednak
dalej idące poglądy, a mianowicie, iż wynagrodzenie jest bezsporne wyłącznie w przypadku przyznania przez pracodawcę, że dana
należność przysługuje pracownikowi14, pojawiają się też twierdzenia, że sytuacja uzyskuje
charakter sporny przez samo tylko zanegowanie przez pracodawcę, że świadczenie jest należne15. Przyjęcie, że także w takich przypadkach nakaz płatniczy nie może być wydany
budzi – w mojej ocenie – wątpliwości, albowiem prowadzi do ograniczenia ustawowej
kompetencji organów PIP i pozbawia możli-

wości realnego wykorzystywania narzędzia,
w jakie wyposażył je ustawodawca. Łatwo bowiem wyobrazić sobie pracodawcę, który w
celu uchronienia się przed nakazem poddaje
w wątpliwość należność dotychczas niesporną i niebudzącą żadnych kontrowersji, „konstruuje” spór z inspektorem na użytek danego
postępowania16. Środek prawny mający dyscyplinować pracodawców do terminowego
wypłacania należności pracowniczych okazałby się zatem narzędziem iluzorycznym, a o
możliwości jego zastosowania decydowałby
w zasadzie kontrolowany pracodawca.
Przedstawione poglądy judykatury pokazują, jak różnie może być rozumiane pojęcie
wynagrodzenia „należnego” i „bezspornego”,
a przecież jest to kluczowe zagadnienie dla
inspektora pracy, który – bez sędziowskiej
wiedzy i doświadczenia – musi zadecydować, czy zastana w kontrolowanym zakładzie sytuacja kwalifikuje się do wydania nakazu płatniczego i czy nakaz ten będzie się
mieścił w granicach uprawnienia zawartego
w art. 11 pkt 7 ustawy o PIP. Stanowi to jednocześnie, jak sądzę, usprawiedliwienie dla
ewentualnej ostrożności w stosowaniu tego
środka prawnego przez inspektorów pracy.

Możliwości wymuszenia
wykonania nakazu
Oceniając skuteczność nakazu płatniczego przez pryzmat możliwości przymuszenia
pracodawcy do wykonania obowiązku
wskazanego w tym nakazie, należy zwrócić
uwagę na rozwiązania ustawowe, które na tę
skuteczność bez wątpienia wpływają.
Jednym z tych rozwiązań jest natychmiastowa wykonalność nakazu płatniczego.
Przesądza o tym art. 11 pkt 7 ustawy o PIP,
który w sposób jasny i kategoryczny zobowiązuje pracodawcę do natychmiastowej
wypłaty należności wskazanych w nakazie.
Organy PIP nie mają w tym zakresie żadnego
luzu decyzyjnego ani możliwości zmiany terminu wykonania tego obowiązku, nawet
gdyby stwierdziły, że zaistniały ku temu uzasadnione przesłanki17. Ustawodawca nie
przewidział bowiem dla tych decyzji innego
niż natychmiastowy terminu wykonania ani
możliwości uchylenia rygoru18. Rygor na-

tychmiastowej wykonalności niewątpliwie
wzmacnia skuteczność nakazu płatniczego,
albowiem umożliwia niezwłoczne wypłacenie określonych w nim należności, stanowiących często jedyne źródło utrzymania pracownika i jego rodziny. Pozwala przy tym
uniknąć kwestionowania przez pracodawcę
zasadności nadania tego rygoru, co niejednokrotnie zdarzało się, zanim takie rozwiązanie zostało wprowadzone do ustawy o PIP.
Niewykonanie nakazu płatniczego stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika, wymienione w art. 283 § 2 pkt 7 k.p.
Wykroczenie to zagrożone jest karą grzywny
od 1000 zł do 30 000 zł. Chociaż grzywna ta
ma charakter represyjny, to stanowi środek
dyscyplinujący pracodawcę do wykonania
nakazu płatniczego, albowiem już sama perspektywa jej wymierzenia mobilizuje do dobrowolnego spełnienia obowiązku określonego nakazem, wpływając tym samym na
jego skuteczność.
O uznaniu nakazu płatniczego za najskuteczniejszy środek prawny do egzekwowania
wykonania przepisów prawa pracy dotyczących wynagrodzeń decyduje przede wszystkim możliwość poddania określonego w nim
obowiązku przymusowemu wykonaniu, co
wynika z art. 2 §1 pkt 11 ustawy z dnia 17
czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (dalej: u.p.e.a.)19. Obowiązek ten egzekwowany jest w drodze egzekucji administracyjnej świadczeń niepieniężnych, mimo że jego spełnienie ma polegać na
zapłacie wynagrodzenia. Nakaz płatniczy inspektora pracy nie może być poddany egzekucji świadczeń pieniężnych, ponieważ
przedmiotem egzekucji nie jest wynagrodzenie lecz pewna czynność, której wykonanie
nakazywane jest tą decyzją20. Przymuszenie
pracodawcy do zachowania określonego w
nakazie przesądza o niepieniężnym charakterze obowiązku będącego przedmiotem egzekucji, chociaż sama realizacja tego obowiązku
nastąpi poprzez wypłatę kwot pieniężnych 21.
W egzekucji świadczeń niepieniężnych
środkiem egzekucyjnym jest m.in. grzywna
w celu przymuszenia, uregulowana w art.
119-126 u.p.e.a., która jest stosowana do egzekwowania od pracodawcy wykonania
obowiązku określonego nakazem płatni-
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czym. Grzywna ta nie ma charakteru represyjnego, wobec
czego nie ma do niej zastosowania zasada ne bis in idem, zakazująca dwukrotnego karania za ten sam czyn22. Gdy jednokrotne zastosowanie grzywny nie odniesie zamierzonego
skutku, może być ona zatem nałożona ponownie, a ograniczeniem wielokrotnego jej nakładania jest maksymalna łączna kwota, wynosząca 50 000 zł w stosunku do osób fizycznych i 200 000 zł w stosunku do osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. To rozwiązanie wpływa na dyscyplinowanie pracodawcy
do wykonania obowiązku określonego nakazem płatniczym,
podobnie jak wynikające z art. 124 § 1 u.p.e.a. zagrożenie
ściągnięcia nieuiszczonych w terminie grzywien w trybie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych.
Moim zdaniem, uzasadnione wydaje się postawienie
wniosku, iż brak ustawowego zdefiniowania pojęcia „wynagrodzenie należne” i obawa przed przekroczeniem uprawnień stanowią swego rodzaju ograniczenie w wydawaniu
nakazów płatniczych, zmniejszając przez to ich skuteczność. Kiedy jednak nakaz płatniczy zostanie już wydany, istnieją rozwiązania pozwalające organom PIP wyegzekwować od pracodawcy wykonanie obowiązku określonego
tym nakazem.
Podczas analizy efektywności Państwowej Inspekcji Pracy w
nadzorze nad przestrzeganiem przepisów dotyczących wynagrodzeń nie można pominąć danych statystycznych przedstawiających rezultaty pracy inspektorów pracy, gdyż one najlepiej obrazują to, czy i w jakim zakresie nakaz płatniczy jest wykorzystywany, czy jest on realizowany przez pracodawców.
I tak w 2011 r. zostało wydanych 8,1 tys. nakazów, z czego zrealizowana została kwota 60,9 mln zł. W 2012 r. wydano 10,1
tys. nakazów i zrealizowano 69 mln zł, a w 2013 r. wydano 10,6
tys. nakazów, co pozwoliło zrealizować 83 mln zł.23 Wskazane
kwoty nie obejmują wszystkich należności, jakie udało się
wyegzekwować na skutek działań kontrolno-nadzorczych
PIP, albowiem w 2011 r. ogólna wysokość wyegzekwowanych
kwot wynosiła 82 mln zł, w 2012 r. – 113 mln zł, a w 2013 r. –
164 mln zł24. Oznacza to, że działania PIP w zakresie wynagrodzeń przynoszą rezultaty poprzez zastosowanie wszystkich środków prawnych. Ze względu jednak na obszerność
zagadnienia zmuszony byłem ograniczyć się do omówienia
nakazów płatniczych, pozostawiając wystąpienia i polecenia
poza ramami rozważań, z zamiarem poświęcenia im odrębnego artykułu.
inspektor Łukasz Sztych
OIP Olsztyn
W niniejszym opracowaniu autor wykorzystał swoje spostrzeżenia zawarte w artykule zamieszczonym w miesięczniku „Monitor Prawa Pracy” (2014, nr 7) pt. Ocena skuteczności
nakazu płatniczego państwowego inspektora pracy.
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Jak w rodzinie
Ludzie chętnie aplikują do pracy w tej firmie, bo zapewnia ona bezpieczne i dobre
warunki pracy, stabilność zatrudnienia,
możliwość rozwoju zawodowego, a przy
tym wręcz rodzinną atmosferę. To wyróżnia
ją na współczesnym rynku, co zauważyła
również kapituła konkursu Państwowej Inspekcji Pracy „Pracodawca – Organizator
Pracy Bezpiecznej”, przyznając firmie Formaster z Kielc najwyższą lokatę w regionie
świętokrzyskim wśród średnich zakładów.
Firma Formaster zatrudnia ponad 120 osób, choć zdarzyło
się już, że jej załoga liczyła przeszło dwieście osób, łącznie z
pracownikami sezonowymi. Ich również obejmuje strategia,
jaką przyjęły władze zakładu, jeśli chodzi o dobór kadry, który jest szczegółowy i wieloetapowy. Chodzi o to, by jak najlepiej poznać kandydata na pracownika, jego mocne i słabsze
strony, predyspozycje do pracy na określonych stanowiskach. W ten sposób firma tworzy zgrany zespół ludzi, łączący dbałość o własny status w zakładzie z jego interesami. Jeśli będzie on dobrze prosperował, to i pracownikom będzie
się dobrze powodzić. Ta strategia zatrudniania obejmuje pracowników
wszystkich stanowisk pracy bez wyjątku, od tych, na których odbywają
się proste prace montażowe, przez
stanowiska biurowe, po te ze skomplikowaną obsługą najnowocześniejszego sprzętu i maszyn. Chodzi
o związanie się z pracownikiem na
długie lata, inwestowanie w niego
oraz zbudowanie takiej więzi, która
pozwoli mu się utożsamiać z firmą.
Każdy pracownik wie, że może
awansować bądź zmienić stanowisko pracy, a zatrudnieni sezonowo,
którzy sprawdzili się, mogą liczyć na
stały etat. Ostatnio wśród takich
osób była młoda kobieta, w której
szefostwo Formastera zobaczyło
swojego przedstawiciela handlowego na stoisku jednej z galerii handlowych w Kielcach. Wcześniej w fa-
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bryce poznała cały proces produkcji popularnych filtrów do
wody i teraz będzie je sprzedawała, dokładnie wiedząc, jak
powstają i jakie mają walory. Z propozycji zmiany stanowiska pracy bardzo się ucieszyła, bo to jest dla niej awans; dotychczas składała precyzyjne elementy wierzchniej części
dzbanka. Z tego rozwiązania zadowoleni są także zarządzający zakładem, bo wiedzą, kto będzie reprezentował firmę na
zewnątrz i miał bezpośredni kontakt z klientem detalicznym,
o którego w dzisiejszych czasach trzeba zabiegać.

Skrócenie dystansu
Dyrektor ds. handlu i członek zarządu Formastera Filip
Makówka podkreśla, że firma ma charakter rodzinny i to nie
tylko dlatego, że tworzyła ją w 1996 roku rodzina, zaczynając
od produkcji pomp wodnych i ogrzewaczy do wody. Dla jej
właścicieli i szefostwa ważne są relacje wśród załogi, podobne do tych w rodzinie. Powinny być trwałe i oparte na zaufaniu. To są wartości, które wypracowuje się latami, dlatego w
Formasterze nie lubią rozstawać się z pracownikami. Jeśli już
ktoś dołączy do zespołu, to ma możliwość wykazania się zaangażowaniem, kompetencjami i umiejętnościami. Na bieżąco może to obserwować dyrektor handlowy, bo każdy
dzień swojej pracy rozpoczyna od obchodu zakładu i poszczególnych stanowisk pracy. Ten bezpośredni i stały kontakt z ludźmi wiele znaczy dla obu stron. Jemu, jako szefowi,
dostarcza różnych informacji o problemach pracowników.
Gdy ostatnio zobaczył, że przy jednej z maszyn pracownik
nie wygląda na zdrowego, polecił zatrzymać linię, a mężczy-

znę zwolnił, aby mógł on pójść do lekarza. Pracownicy dobrze wiedzą, że nie tylko w trakcie takiego obchodu mogą
porozmawiać z szefem, również z pominięciem swojego
bezpośredniego przełożonego. To skrócenie dystansu ma
kolosalne znaczenie psychologiczne i znakomicie wpływa na
komfort pracy, a więc i jej efekty.

nich problemu zaangażowanie się w przedsięwzięcia prewencyjne urzędu, który wciąż wśród wielu pracodawców
uchodzi za represyjny. Do konkursu „Pracodawca – Organizator Pracy Bezpiecznej” nie przygotowywali się w jakiś szczególny sposób, bo na co dzień dbają o standardy na światowym poziomie. Tłumaczą, że gdyby tak nie było, to nie mogliby prowadzić biznesu w różnych zakątkach globu.

Audyt z etyki
Zgodnie z normami i atestami
Kilka miesięcy temu do Formastera przyjechali przedstawiciele jednego z kanadyjskich koncernów, by przeprowadzić audyt etyczny w zakładzie. Także od jego efektów zależała dalsza współpraca z kielecką firmą. Kontrahent zza oceanu chciał wiedzieć, jak Formaster traktuje swoich pracowników, czy należycie o nich dba. Stosowanie odpowiednich
standardów w świetle tego, co dzieje się na przykład w azjatyckich fabrykach, w pełni uzasadnia takie działania. Nie
oburzają one i nie dziwią władz zakładu z Kielc, który nigdy
nie miał powodu do obaw przy rozmaitych weryfikacjach,
np. związanych z uzyskaniem certyfikatów, w tym tych najważniejszych, odnoszących się do bezpieczeństwa pracy w
firmie. Jego właściciele wciąż w to inwestują, np. rozwijają
automatyzację procesów produkcyjnych. Dokonywane są
dalsze zakupy maszyn i urządzeń oraz narzędzi nowej generacji; w ubiegłym roku wymieniono automatyczną linię do
produkcji filtrów do wody, zakupiono dwie tokarki sterowane numerycznie oraz wózek widłowy elektryczny z pulpitem
sterowniczym. Zainstalowano stały system monitorinu do
ochrony przeciwpożarowej oraz nowoczesny system elektroniczny, zapewniający bieżącą łączność ze strażą pożarną.
Formaster realizuje działalność kompleksowo, od pomysłu
i przygotowania projektów, przez wyprodukowanie i wdrożenie nowego narzędzia do produkcji, aż po ich produkcję i
sprzedaż na całym świecie. Na każdym z tych etapów firma
stawia na fachowość i specjalizację pracowników. Ma własne
biuro projektowe, którego specjaliści, także ci od nowoczesnego wzornictwa, korzystają z modelingu i drukarki 3D. Z
kolei pracownicy z wydziału, w którym powstają prototypy
produktów, mają do dyspozycji nowe urządzenie, dzięki któremu potrafią przeistoczyć blok stali w odpowiednią formę
produktu. Prototypy są wielokrotnie badane i testowane w
zakładowym laboratorium. Tam poddawany był również rozmaitym próbom wsad filtrów, których masowa produkcja ze
względów sanitarnych odbywa się w warunkach hermetycznych, czyli na tzw. białej linii, całkowicie zautomatyzowanej.
Współpracę z inspekcją pracy władze Formastera opierają
na przekonaniu o wspólnym celu, który sprowadza się do zapewnienia pracownikom bezpiecznych warunków pracy,
weryfikowanych podczas inspektorskich kontroli. Pytani o
nie w kieleckiej firmie odpowiadają krótko i wprost, że zawsze są do nich gotowi. Tym bardziej więc nie stanowiło dla
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W zakładzie, którego sztandarowym produktem są obecnie filtry do wody, pojawiają się różne zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia pracowników. By je eliminować, podejmuje się szereg działań organizacyjnych i inwestycyjnych.
I tak np. w celu zniwelowania hałasu zainstalowano nową automatyczną linię do produkcji filtrów, wyposażoną w podajniki i taśmociągi, przeniesiono też do innego pomieszczenia
wtryskarki emitujące hałas. Wprowadzono rotację pracowników co cztery godziny oraz obowiązek korzystania z zakupionych ochron słuchu. Systematycznie wykonywane są pomiary hałasu na stanowiskach pracy, to podstawa dalszych
prac związanych z automatyzacją produkcji.
W zakresie substytutów uczulających określone służby Formastera we współpracy z PIS okresowo kontrolują te środki,
zastępując je preparatami nowej generacji (emulsje), posiadającymi atesty i dopuszczenia na rynek. Wszystkie tworzywa i
komponenty mają certyfikaty i dopuszczenia do produkcji
wyrobów do kontaktu z żywnością. Aby doprowadzić oświetlenie do zgodności z normami higienicznymi, w zakładzie
wymieniono punkty świetlne na nowe oraz uzupełniono istniejące. Jeśli chodzi o uzyskanie zgodności z wymogami norm
higienicznych temperatury, to zainwestowano w wentylację
nawiewno-wywiewną oraz klimatyzatory i nawilżacze na hali
montażu, uwzględniając bilans cieplny. Zakupiono również
mieszacze powietrza, zamontowano je nad gniazdami stanowiskowymi. W zakresie zapylenia kilkakrotne pomiary nie wykazały przekroczeń NDS.
W celu dalszej poprawy warunków pracy dokonano szeregu
przedsięwzięć inwestycyjnych – wybudowano magazyn
główny, ślusarnię, narzędziownię, szlifiernię, magazyn form
wtryskowych, także łącznik hal produkcyjnych, eliminując tym
samym konieczność wychodzenia poza stałe obiekty zakładu,
co ma istotnie znaczenie szczególnie jesienią i zimą. Okresowo pracownicy uzyskują uprawnienia niezbędne do obsługi
wózków jezdnych, suwnic, uprawnienia energetyczne. Załoga
objęta jest stałą opieką zakładu medycyny pracy, a część osób
uczestniczyła w wojewódzkim programie ochrony słuchu.
Sprawy ochrony i bezpieczeństwa pracy są ciągle monitorowane przez służbę bhp oraz poprzez szkolenia organizowane
przez zarząd i kierownictwo przedsiębiorstwa.
Beata Pietruszka-Śliwińska
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Bezpieczne gospodarstwa
Nagrodę specjalną głównego inspektora pracy za ciągłe doskonalenie i poprawę
bezpieczeństwa pracy w
swoim gospodarstwie rolnym w XII edycji ogólnokrajowego konkursu „Bezpieczne gospodarstwo rolne” w 2014 roku otrzymali
Anna i Paweł Barczewscy z
woj. dolnośląskiego. Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród w kategoriach: zakłady rolne oraz
gospodarstwa indywidualne odbyło się 19 września
br. podczas XVI Międzynarodowej Wystawy Rolniczej
AGRO SHOW w Bednarach
k. Poznania.
Paweł Barczewski w 1997 roku wydzierżawił wraz z kolegą ziemię od
Agencji Nieruchomości Rolnych, 80 ha
ziemi rolnej z likwidowanego PGR-u; kupił też dwa stare ursusy i kombajn Bizon.
Wtedy był na drugim roku studiów Politechniki Wrocławskiej, nie miał doświadczenia w pracy w gospodarstwie
rolnym, więc początki były trudne, oparte także na nauce na własnych błędach.
Od 2001 r. prowadzi gospodarstwo rolne wraz z żoną Anną, absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego, a obecnie
jego wielkość to około 300 ha własnych
i 100 ha dzierżawionych. Gospodarze
uprawiają kukurydzę, pszenicę i rzepak.
Obok konwencjonalnej produkcji w gospodarstwie stosowane są również ekologiczne metody uprawy. Od początku
duży nacisk kładziono w tym gospodar-
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stwie na estetykę i bezpieczeństwo, jednak na prawdziwy postęp techniczny,
szczególnie w parku maszynowym, pozwoliły unijne dotacje, dzięki którym
gospodarstwo wyposażono w nowoczesny sprzęt.
W 2010 roku Barczewscy po raz pierwszy zdecydowali się wziąć udział w konkursie „Bezpieczne gospodarstwo rolne”, co zmobilizowało ich do realizacji
przedsięwzięć, które w gospodarstwie
były planowane od lat. Wielu zmian dokonali zgodnie ze wskazówkami specjalisty z inspekcji pracy, pod którego
okiem mogli się przygotowywać do poszczególnych etapów konkursu. Zainstalowali w odpowiednich miejscach
balustrady ograniczające, wykonali zabezpieczenia drabinek wiodących do silosów, zabezpieczyli barierkami komorę
zsypową, zorganizowali bezpieczne ciągi komunikacyjne, namalowali linie wyznaczające strefy niebezpieczne
oraz oznakowali progi żółtoczarnymi pasami. Ich wysiłki
zostały docenione przez komisję konkursową i nagrodzone pierwszym miejscem
w etapie wojewódzkim. Posianie trawy wokół silosów,
posadzenie drzew, żywopłotu i kwiatów wokół domu
zrobiło też duże wrażenie na
sąsiadach; zaczęli robić to
samo, przez co w okolicy pojawiło się więcej estetycznych gospodarstw rolnych.
W tym roku Barczewscy
ponownie wystartowali w
konkursie, poddając gospodarstwo ocenie komisji
konkursowej, a wcześniej
kolejnym sugestiom inspekcyjnych specjalistów.

Wybudowali dodatkowy magazyn płaski na zboże, zakupili wagę elektroniczną 60-tonową, aby ograniczyć czas załadunku. Utwardzili teren kostką brukową, wyposażyli halę na maszyny rolnicze w zawieszane, przesuwane drzwi,
wybudowali nową, automatycznie
otwieraną bramę wjazdową na teren
gospodarstwa, a także zainstalowali
monitoring, który obejmuje całe gospodarstwo rolne. Usytuowanie tablic
informacyjnych, gaśnic, punktu p.poż. i
oznakowanie dróg przejazdowych wykonano według wskazań inspektora
pracy. Dzięki tym udoskonaleniom Barczewscy, jako jedyni laureaci tegorocznej edycji konkursu, zostali wyróżnieni
nagrodą specjalną głównego inspektora pracy, profesjonalną myjką ciśnieniową marki KÄRCHER. Wszyscy finaliści w kategorii gospodarstw indywidualnych otrzymali natomiast zestawy
środków ochrony indywidualnej oraz
odzieży roboczej.
Tomasz Abramczyk
OIP Lublin

W kategorii gospodarstw indywidualnych za
najbezpieczniejsze w tegorocznej edycji konkursu, którego współorganizatorem jest PIP,
uznano gospodarstwo Doroty i Karola Kaniów
ze Szwarcenowa w woj. warmińsko-mazurskim.
Zwycięzcy otrzymali nagrodę główną, ciągnik
rolniczy marki Farmtrac, ufundowany przez prezesa KRUS. Centralna Komisja Konkursowa postanowiła przyznać dwa drugie miejsca ex
aequo: Monice i Emilowi Wrotkom z Jaroszowej
Woli w woj. mazowieckim oraz Oldze i Henrykowi Rogaczewskim z Tywicy w woj. zachodniopomorskim. Zdobywcy równorzędnego miejsca
otrzymali nagrody pieniężne od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Bezpieczne gospodarstwa

Fot. Tomasz Abramczyk
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Marcin Skórski

Prawa pracownicze

W pogoni za klientem

W okresie wzmożonej
konkurencji w handlu
detalicznym, a także
wzrostu wysokości czynszów i energii właściciele placówek handlowych
dążą do ograniczenia
kosztów działalności
w celu utrzymania się na
rynku. Takie działania
często prowadzą do naruszania praw pracowniczych zarówno w zakresie prawa pracy, jak
i bezpieczeństwa i higieny pracy.
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Koszty zatrudnienia personelu są jednym
z głównych wydatków związanych z prowadzeniem placówek handlowych. Pracodawcy prowadzący sklepy podejmują różnorodne działania mające na celu ograniczenie tzw. kosztów pracy. Powszechnie
stosowana jest praktyka świadczenia pracy
przez osoby fizyczne wykonujące pracę na
podstawie umów cywilnoprawnych w warunkach, w których powinna być zawarta
umowa o pracę. Praca w sklepie wiąże się
z bezpośrednim podporządkowaniem w
relacji pracodawca – pracownik, osobistym
wykonywaniem pracy na rzecz pracodawcy w ściśle określonym miejscu i godzinach, co ma cechy typowe dla umowy o
pracę, bez względu na nazwę zawieranych
umów.

Prawo czy bezprawie?
Duże sieci handlowe coraz częściej korzystają z usług agencji pracy tymczasowej.
Praca wykonywana przez pracowników
tymczasowych często traci charakter sezonowy, okresowy, doraźny, tj. określony w
art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnieniu pracowników tymczasowych
(Dz.U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1608). Kontrola
w jednym z hipermarketów na terenie Rzeszowa wykazała, że codziennie 70-80 proc.
obsługi stanowisk kasowych stanowiły
osoby wykonujące pracę tymczasową na
podstawie umowy cywilnoprawnej. Taka
praktyka placówek handlowych wypacza
charakter pracy tymczasowej, która powinna być wykonywana na przykład w okresie
wzmożonej sprzedaży (w okresie przedświątecznym) lub podczas nieobecności

pracowników sklepu. Na zjawisko powszechnego zatrudniania pracowników
tymczasowych znaczący wpływ mają przepisy regulujące zasady wykonywania pracy
tymczasowej, które nie zapewniają właściwej ochrony pracownikom tymczasowym,
a w szczególności osobom wykonującym
pracę tymczasową na podstawie umowy
cywilnoprawnej. Agencje pracy tymczasowej omijają przepis dotyczący długości wykonywania pracy przez pracowników tymczasowych u tego samego pracodawcy poprzez zatrudnianie ich w różnych, powiązanych ze sobą agencjach. Wszystkie te czynniki powodują, że praca tymczasowa jest
negatywnie odbierana w społeczeństwie
jako forma wyzysku pracowników, szczególnie w placówkach handlowych, pomimo pozytywnej funkcji, którą powinna
spełniać.
W sklepach wielkopowierzchniowych
niektórych sieci handlowych przyjęto zasadę, że większość pracowników zatrudniona
jest w niepełnym wymiarze czasu pracy
(zazwyczaj 1/2 etatu bądź 3/4 etatu), mimo
iż planuje im się pracę w wymiarze dochodzącym nieraz do pełnego etatu (tzw. pracę ponadwymiarową) i w takim też wymiarze pracownicy faktycznie wykonują pracę.
Praca ponadwymiarowa celowo planowana jest do granicy ustalonej liczby godzin
pracy ponad określony w umowie wymiar
czasu pracy, których przekroczenie uprawnia pracownika do dodatku do wynagrodzenia liczonego jak za pracę w nadgodzinach. Planowanie ma charakter długotrwały i dotyczy wszystkich pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu
pracy. Praktyki takie stosowane są w
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przede wszystkim w nowo otwartych sklepach i wynikają głównie z przyjętej polityki
zatrudnienia danej sieci sklepów, nie zaś
z decyzji kierownika sklepu, którego rola
ogranicza się do wykonywania wytycznych
z centrali sieci.
Jedną z głównych nieprawidłowości,
z którą można się spotkać szczególnie w
małych placówkach handlowych, jest nieterminowa wypłata wynagrodzenia za pracę lub niewypłacanie wszystkich należnych
składników wynagrodzenia, takich jak dodatek za pracę w porze nocnej lub za pracę
w godzinach nadliczbowych. Nieterminowe wypłacanie wynagrodzenia za pracę
często związane jest ze złą sytuacją finansową sklepów, wynikającą z wysokich kosztów utrzymania placówek handlowych.
Pracodawcy działający w centrach handlowych podkreślają, że koszty wynajmu powierzchni są tak wysokie, że priorytetem
jest dla nich zdobycie środków finansowych na ich pokrycie, przez co często brakuje już pieniędzy na wypłatę świadczeń
pracowniczych. Celowo próbują ominąć
obowiązek wypłaty wynagrodzenia i dodatku do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, nierzetelnie prowadząc ewidencję czasu pracy lub nie prowadząc jej wcale, co jest przejawem świadomego naruszania przepisów o czasie pracy.

(Nie)bezpieczeństwo
Naruszenia przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w placówkach
handlowych mają różnorodny charakter. W
małych sklepach codziennością jest dopuszczanie pracowników do pracy bez
orzeczeń lekarskich stwierdzających brak
przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku
pracy oraz bez wymaganych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracownikom nie zapewnia się również instrukcji dotyczących wykonywanych prac
czy instrukcji bhp na stanowiskach związanych z obsługą maszyn i urządzeń technicznych. Niewłaściwa organizacja pracy w
małych placówkach handlowych, w tym
problemy związane ze zbyt małymi po-
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wierzchniami magazynowymi, prowadzi
do nieprzestrzegania przepisów w zakresie
magazynowania towarów, szczególnie
przy większej dostawach.
W sklepach wielkopowierzchniowych
występują problemy z nieprawidłową eksploatacją urządzeń transportu, przekraczaniem dopuszczalnych norm dźwigania i
przemieszczania, przewozu towarów
(szczególnie przez kobiety), nieprawidłowym składowaniem, w tym składowaniem
na drogach transportowych i w miejscach
do tego nieprzystosowanych. Wpływ na
bezpieczeństwo i higienę pracy mają również zbyt rygorystyczne wymagania „franczyzodawców”, które są niekiedy sprzeczne
z obowiązującymi przepisami. Jako przykład można podać zakaz wyposażania stanowisk pracy sprzedawców w sklepach
„franczyzobiorców” (mieszczących się w
galeriach handlowych) w miejsca siedzące,
co wymusza stałe wykonywanie pracy w
pozycji stojącej. Celem takiego działania
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jest zapewnienie właściwej estetyki i wizerunku sklepu.
Kierownicy placówek wielkopowierzchniowych wskazują, że występujące nieprawidłowości wynikają z narzuconej im przez
centralę organizacji pracy, która w pierwszej kolejności nakłada na nich obowiązki
związane z zapewnieniem ciągłości dostaw, rozliczaniem się z kontrahentami i
dbaniem o klienta. Kwestie dotyczące przestrzegania przepisów prawa pracy stają się
drugorzędne. Z kolei właściciele małych
sklepów wskazują na niejasne i nieprecyzyjne sformułowania zawarte w aktach
prawnych, a co za tym idzie trudność w ich
zrozumieniu oraz zbyt częste zmiany regulacji prawnych i brak czasu na zapoznanie
się nimi. Ponadto podkreślają, iż utrzymywanie przez małe placówki handlowe zbyt
niskiego poziomu zatrudnienia wynika z
bardzo dużej konkurencji ze strony supermarketów i hipermarketów. Niski poziom
zatrudnienia generuje w przypadku absencji pracowników (planowanej lub nieplanowanej) naruszenia przepisów o czasie pracy
i urlopach wypoczynkowych.
Placówki handlowe powinny dbać o
przestrzeganie uprawnień pracowniczych
w co najmniej takim samym stopniu, jak
dbają o klientów sklepów. Kierowanie się
potrzebą zysku i ciągłym zwiększaniem obrotów placówek handlowych nie powinno
odbywać się kosztem pracowników. Potrzebna jest w tym zakresie zarówno dobra
wola pracodawców, jak i świadomość praw
ze strony pracowników, a także funkcjonowanie odpowiednich przepisów gwarantujących ochronę pracowników, jednocześnie zapewniających sprawne działanie
placówek handlowych. Poprawa sytuacji
pracowników handlu zależy od wielu czynników, w tym również od aktywności organizacji związkowych, które coraz częściej
nagłaśniają w mediach łamanie praw pracowniczych. Godne naśladowania są również inicjatywy niektórych dużych sieci
handlowych, jak np. wprowadzanie pakietów socjalnych czy przejrzystych zasad
awansu oraz premiowania pracowników.
inspektor Marcin Skórski
OIP Rzeszów
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Dobre praktyki
Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy organizuje
w dniu 29 października 2014 roku w Centrum Kongresowym Opery Nova w Bydgoszczy ogólnopolską konferencję pod nazwą „Ograniczenie zagrożeń zawodowych i wypadkowych – dobre praktyki”.
Ideą konferencji jest promowanie dobrych praktyk w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom zawodowym w środowisku pracy i podejmowanie przedsięwzięć ograniczających ryzyko wypadków przy pracy. Konferencja ma charakter otwartego seminarium i adresowana jest do szerokiego kręgu odbiorców, m.in. pracodawców, partnerów społecznych, studentów, w celu inspirowania do wdrażania podwyższonych standardów w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Zaplanowane zostały prelekcje przedstawicieli środowisk naukowych, m.in. Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, Instytutu Medycyny Pracy, uczelni wyższych oraz pracodawców uzyskujących najwyższe
wyróżnienia za rozwiązania w dziedzinie bezpieczeństwa i kultury pracy.
Udział w konferencji wezmą parlamentarzyści, przedstawiciele władz regionu, reprezentanci central związków zawodowych, zainteresowani ideą promowania bezpieczeństwa i wysokiej kultury pracy w Polsce.
Agenda konferencji na stronie: http://bydgoszcz.pip.gov.pl/pl

Okręgowy inspektor pracy w Łodzi
zaprasza do wzięcia udziału w II Konferencji „Bezpieczeństwo
pracy zależy od Ciebie” organizowanej z udziałem ekspertów:
➼
➼
➼
➼

Instytutu Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera w Łodzi,
Politechniki Łódzkiej,
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi,
Urzędu Dozoru Technicznego, Oddział w Łodzi,

która odbędzie się w dniu 29 października 2014 r. w Łodzi.
Celem tegorocznej konferencji, tak jak w roku poprzednim, jest promocja
ochrony zdrowia zawodowego w zakładach pracy i zapobieganie wypadkom
przy pracy. Jest ona skierowana do pracodawców, ich przedstawicieli oraz
przedsiębiorców, także przedstawicieli załóg pracowniczych, związków zawodowych, społecznych inspektorów pracy, pracowników służb bhp, w
szczególności z sektora budowlanego.
Zgłoszenie uczestnictwa na adres: prewencja@lodz.pip.gov.pl
lub telefonicznie: 42 635 12 34
Konferencja ma charakter otwarty, a udział w niej jest bezpłatny. Szczegóły
na stronie: http://lodz.pip.gov.pl/pl/Aktualnosci
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Iwona Sawicka

Z inspektorskiej praktyki

Przestrzeganie prawa pracy
w jednostkach samorządu terytorialnego

Inspektorzy pracy z OIP
w Lublinie przeprowadzili
w 2013 roku 65 kontroli
u pracodawców samorządowych, zarówno w urzędach gmin (miast) i starostwach, jak i w ich jednostkach organizacyjnych (ośrodkach pomocy
społecznej, bibliotekach,
jednostkach obsługi placówek oświatowych,
ośrodkach kultury). Kontrolowani pracodawcy zatrudniali ogółem 1498
pracowników, w tym 970
kobiet, 35 pracowników
niepełnosprawnych.
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Kontrole u pracodawców samorządowych obejmowały przede wszystkim zagadnienia z zakresu prawnej ochrony pracy i
bhp, w pojedynczych przypadkach – legalności zatrudnienia. Znaczny odsetek stwierdzonych w czasie kontroli nieprawidłowości
związany był z tworzeniem i funkcjonowaniem regulaminów pracy. Stwierdzono kilka
przypadków niewprowadzenia regulaminu
pracy. W wielu podmiotach regulaminy pracy zawierały nieaktualne zapisy, niedostosowane do aktualnie obowiązujących przepisów prawa pracy. Bardzo często regulaminy
pracy nie zawierały wykazów prac wzbronionych kobietom, nie określały sposobu informowania pracowników o ryzyku zawodowym, zasad wyposażania pracowników
w odzież i obuwie robocze (dotyczyło to
m.in. urzędów gmin i ich jednostek organizacyjnych). Występowało również wiele
przypadków niezapoznawania pracowników z wprowadzonymi w jednostkach samorządowych regulaminami pracy.

Kalejdoskop nieprawidłowości
Podczas kontroli w urzędach gmin sporadycznie stwierdzano przypadki niezałożenia akt osobowych niektórym pracownikom, w większości przypadków nieprawidłowości w tym zakresie polegały jednak
na niewłaściwym prowadzeniu akt osobowych (np. brak podziału teczek na części A,
B i C; nieułożenie dokumentów w porządku
chronologicznym w poszczególnych częściach; brak wykazów dokumentów). Takie
sytuacje występowały zarówno w urzędach gmin, jak i w ich jednostkach organi-

zacyjnych (np. bibliotekach, ośrodkach pomocy społecznej, ośrodkach kultury).
W zakresie ewidencji czasu pracy stwierdzono 10 przypadków ich niezałożenia dla
części pracowników; dotyczyło to jednego
urzędu gminy oraz w większym zakresie samorządowych jednostek organizacyjnych,
tj. bibliotek gminnych, jednostek obsługi
oświaty i ośrodków pomocy społecznej.
Duży odsetek nieprawidłowości związany
był również z nierzetelnym prowadzeniem
ewidencji czasu pracy, co wystąpiło w jednym urzędzie gminy oraz w ośrodkach pomocy społecznej i bibliotekach gminnych.
Nieprawidłowości te polegały na nieewidencjonowaniu faktycznie wykonywanej
liczby godzin pracy w poszczególnych dobach roboczych, niewykazywaniu pracy w
niedziele i święta, w porze nocnej, w godzinach nadliczbowych oraz w dni wolne od
pracy wynikające z rozkładu czasu pracy w
przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, a także dni nieobecności w pracy.
W dwóch urzędach gmin oraz w gminnym
ośrodku kultury i ośrodku pomocy społecznej nie prowadzono kart ewidencyjnych
odzieży i obuwia roboczego.
Dość często stwierdzaną nieprawidłowością było nieinformowanie pracowników
urzędów gmin i ich jednostek organizacyjnych o dodatkowych warunkach zatrudnienia w zakresie wynikającym z art. 29 § 3
k.p. Nierzadko dotyczyło to wszystkich pracowników zatrudnionych w danej jednostce. W mniejszym zakresie inspektorzy pracy stwierdzali nieprawidłowości w treści informacji udzielonych na podstawie wskazanego przepisu.
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W 15 jednostkach samorządowych nie udostępniono pracownikom tekstu przepisów dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu. W kilkunastu jednostkach ujawniono
przypadki nieudzielania pracownikom zaległych urlopów
wypoczynkowych do dnia 30 września, a także udzielania
krótkich urlopów, co powodowało niezapewnienie przez
pracodawców wypoczynku trwającego co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. W kilku przypadkach wystąpiły
nieprawidłowości w zakresie treści wydanych świadectw
pracy. Ponadto inspektorzy pracy stwierdzali podczas kontroli niewypłacanie uprawnionym pracownikom ekwiwalentu za używanie własnej odzieży roboczej oraz za jej pranie
i konserwację.
W zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy najczęściej
stwierdzane przez inspektorów pracy nieprawidłowości dotyczyły oceny ryzyka zawodowego, szkoleń bhp, profilaktycznej ochrony zdrowia oraz odzieży i obuwia roboczego.
Uchybienia pracodawców dotyczące ryzyka zawodowego
polegały na niedokonaniu takiej oceny na stanowiskach pracy oraz niezapoznaniu z nią pracowników. W przypadku
szkoleń bhp nie poddawano pracowników szkoleniom
wstępnym i okresowym. W zakresie badań lekarskich występowały przypadki nieskierowania nowo zatrudnianych pracowników na badania wstępne, a osoby przyjmowane do
pracy uzyskiwały orzeczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy dopiero po rozpoczęciu pracy. Równie często
stwierdzano nieprawidłowości w zakresie poddawania pracowników badaniom okresowym, pojawiały się one we
wszystkich rodzajach jednostek samorządowych.
Niektórzy pracodawcy samorządowi nie realizowali obowiązku dostarczania pracownikom odzieży i obuwia roboczego, mimo ustalenia rodzajów przysługującej im takiej
odzieży i obuwia. Zdarzały się też przypadki nieokreślenia
rodzajów odzieży i obuwia roboczego. W pojedynczych
przypadkach zastrzeżenia inspektorów pracy budziły: stan
techniczny pomieszczeń pracy i pomieszczeń higienicznosanitarnych, organizacja i oświetlenie stanowisk pracy, brak
lub niewłaściwie opracowane instrukcje bhp, stan techniczny urządzeń i instalacji elektrycznych eksploatowanych
w kontrolowanych jednostkach.

Środki prawne
W związku z przeprowadzonymi kontrolami inspektorzy
pracy skierowali do pracodawców 64 wystąpienia zawierające 331 wniosków, w tym wypłaty świadczeń na kwotę 900 zł
na rzecz czterech pracowników, 10 poleceń oraz 180 decyzji.
Nałożono jedną grzywnę w drodze mandatu karnego na
kwotę 1200 zł, wobec 11 pracodawców zastosowano środki
wychowawcze oraz skierowano do sądu jeden wniosek
o ukaranie.
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Podstawą do wdrożenia postępowania wykroczeniowego
były najczęściej: brak lub niewłaściwie przeprowadzone
wstępne badania lekarskie; brak lub niewłaściwie przeprowadzone szkolenia wstępne w zakresie bhp (instruktaż ogólny i stanowiskowy); nieprowadzenie ewidencji czasu pracy.
Wniosek o ukaranie objął dwa wykroczenia polegające na
nieodprowadzeniu składek na Fundusz Pracy należnych za
dwa miesiące 2013 r. oraz wykorzystywaniu w 2013 r. środków ZFŚS na inne cele niż socjalne i dotyczył dyrektora jednostki obsługującej placówki oświatowe z terenu gminy
w województwie lubelskim.

Działania pracodawców
W wyniku realizacji wniosków zawartych w wystąpieniach
pracodawcy m.in. dostosowali dokumentację pracowniczą
do obowiązujących przepisów (założyli akta osobowe lub
uporządkowali i uzupełnili prowadzone teczki), usunęli nieprawidłowości w obowiązujących regulaminach pracy, założyli ewidencję czasu pracy i zobowiązali się do systematycznego prowadzenia ewidencji czasu pracy, poinformowali
pracowników o warunkach zatrudnienia na podstawie art.
29 § 3 k.p.
Z kolei wykonując decyzje inspektorów pracy, pracodawcy
samorządowi przeprowadzili i udokumentowali ocenę ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy, a także poinformowali pracowników o ryzyku zawodowym wiążącym się z wykonywaną przez nich pracą oraz o zasadach ochrony przed
zagrożeniami. Ponadto wyposażyli uprawnionych pracowników w odzież i obuwie robocze oraz poddali pracowników
szkoleniom okresowym bhp.
Przeprowadzone w 2013 r. kontrole w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy w samorządzie terytorialnym i
jego jednostkach organizacyjnych wykazały występowanie
nieprawidłowości we wszystkich skontrolowanych podmiotach działających na obszarze działania OIP w Lublinie. Były
one związane zarówno z prawną ochroną stosunku pracy,
jak i technicznym bezpieczeństwem pracy. Przyczyn takiego
stanu rzeczy można upatrywać w niedostatecznej znajomości przepisów, co budzi zastrzeżenia zwłaszcza w przypadku
urzędów gmin, w których są wyspecjalizowane komórki organizacyjne do prowadzenia spraw kadrowo-płacowych.
Nierzadko stwierdzane w czasie kontroli nieprawidłowości
spowodowane były zaniedbaniami ze strony osób odpowiedzialnych za ich prowadzenie, zwłaszcza gdy sprawy kadrowe czy zadania służby bhp powierzane były pracownikom
zatrudnionym przy innej pracy.
starszy inspektor Iwona Sawicka
OIP Lublin
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Rzeczywiście byłem bardzo zdziwiony, gdy po przeprowadzeniu określonej liczby badań okazało się, że praca fizyczna
jest dużo mniej uciążliwa, jeśli chodzi o reakcje proste, niż
tzw. umysłowa, a taka nomenklatura zatrudnionych była powszechna na początku lat 80. Kończyłem wtedy studia w
Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu i pisałem pracę magisterską z fizjologii człowieka, której podstawą były
wspomniane badania. Pamiętam, że uczelnia udostępniła mi
specjalne urządzenia, uchodzące wówczas za bardzo nowatorskie. Po obronie pracy magisterskiej zaproponowano mi
nawet pozostanie na uczelni i otwarcie przewodu doktorskiego, który byłby kontynuacją moich wcześniejszych dokonań. Mnie jednak bardziej interesowała praca w realu, z
ludźmi, dlatego wykorzystałem moje średnie wykształcenie
techniczne, a dokładniej mechaniczne i trafiłem do zakładów o takim profilu, najpierw na stanowisko specjalisty,
a później behapowca.

Na 95-lecie inspekcji pracy

Strażnicy prawa
Z Ireneuszem Pawlikiem, nadinspektorem
pracy kierującym Oddziałem PIP
w Gorzowie Wielkopolskim,
rozmawia Beata Pietruszka-Śliwińska.

Czy da się porównać emocje towarzyszące inspektorskim kontrolom czy badaniu wypadków przy pracy z publicznymi występami w orkiestrze wojskowej?
Jeśli ma pani na myśli moje występy w orkiestrze podczas
służby wojskowej, gdzie grałem na trąbce, to przyznam, że
emocje wtedy były szczególne, zwłaszcza gdy wiązały się też
z wygranymi w konkursach, np. zdobyciem kryształowej buławy. Do dziś pamiętam to wspaniałe uczucie, gdy po koncercie patrzyliśmy na aplauz publiczności, dlatego potrafię
zrozumieć zawodowych artystów i ich wręcz uzależnienie od
zawodu. Myślę, że ten dreszcz adrenaliny towarzyszy również inspektorskiej pracy i często wynika z pozytywnych
emocji, choć nie kojarzą się one zwykle z kontrolami czy badaniem wypadków przy pracy.
Można je odnieść do sytuacji, w której widzi pan delegację ekspertów z Francji podziwiających polski zakład
nadzorowany właśnie przez pana?
Tak, to jest bardzo budujący widok. Sprawia, że ma się poczucie satysfakcji, wręcz dumy. Chodziło wtedy o małą piekarnię, która kiedyś należała do gminnej spółdzielni, a na początku lat 90. kompletnie zrujnowany zakład przejął jeden z
pracowników. Kontrolując wcześniej tę firmę, widziałem tragiczne warunki pracy; pracownicy, w tym obecny jej właściciel, musieli dźwigać na plecach ciężkie worki z mąką, bo
większość prac wykonywano ręcznie. Chciałem pomóc im
zmienić tę sytuację, dlatego nie żałowałem czasu na wyjaśnienia, a gdy trzeba było, także na nakładanie kar, które do
dziś wypomina mi ów pracodawca, choć traktuje je jednak
jako dobrą nauczkę. To dzięki jego mądremu podejściu, inwestowaniu w zakład, np. w trzy nowoczesne silosy na mąkę,
z których automatycznie jest transportowana do produkcji,
dzięki unowocześnianiu i poprawianiu ludziom warunków
pracy, firma dobrze prosperuje i od dwóch lat szczyci się tytułem „Pracodawcy – Organizatora Pracy Bezpiecznej”. Zdo-
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była pierwsze miejsce w swojej kategorii w ogólnopolskim
finale konkursu PIP.
To również docenili francuscy przedstawiciele?
Ależ oni byli w tej piekarni kilka lat wcześniej, zanim jeszcze Polska weszła do Unii Europejskiej. Wtedy delegacje zagranicznych specjalistów wizytowały również zakłady pracy,
oceniając także w ten sposób gotowość wejścia naszego kraju w struktury unijne. Gdy zjawili się w tej piekarni i zobaczyli,
że jej pracownicy podczas produkcji bułeczek wprowadzają
określone kody i cyferki, a cały proces aż do momentu wypieku pieczywa jest całkowicie zautomatyzowany, byli pod
wielkim wrażeniem. Mówili, że spodziewali się czegoś zupełnie odmiennego, z czym mieli też do czynienia u siebie, we
Francji. Tam wiele podobnych firm nie miało aż tak rozwiniętych technologii jak piekarnia i cukiernia z Baczyny koło Gorzowa Wielkopolskiego, należąca do Jacka Różyckiego. Dziś
jej wypieki chwalą nie tylko okoliczni mieszkańcy, ale i sąsiedzi z zachodniej granicy, korzystający z siedmiu patronackich sklepów.
À propos sklepów, tam nie da się całkowicie wyeliminować pracy fizycznej, której uciążliwość i wpływ na
zmęczenie pracowników, w porównaniu z tzw. pracami
biurowymi, badał pan, kończąc studia. Słyszałam, że
efekty zaskoczyły nie tylko grono profesorskie, ale i samego badacza…
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Tam po raz pierwszy zetknął się pan z inspekcją pracy?
Ściślej z inspektorami pracy, którzy przychodzili na kontrole.
Lubiłem z nimi dyskutować, a oni dobrze na to reagowali, bo
mówili, że jestem merytoryczny, więc mają partnera do rozmowy na argumenty. Myślę, że to właśnie miało wpływ na
propozycję przejścia do pracy w inspekcji. Pamiętam, jak już
nieżyjący Władysław Niewęgłowski, inspektor z Zielonej
Góry, który zajmował się przemysłem metalowym, zapytał
mnie, czy chciałbym być inspektorem pracy. Długo się nie zastanawiałem, bo odbierałem to jak awans i docenienie mnie.
Pomyślnie przeszedłem rozmowy w GIP-ie, gdzie sprzyjał mi
mój krajan Ireneusz Ziółkowski, który był wtedy zastępcą do
spraw nadzoru. Po latach dowiedziałem się, że przy ocenie
pracy pisemnej najważniejsza wcale nie była wiedza merytoryczna, lecz umiejętność formułowania myśli, wniosków, a
także zwięzłość i staranność opracowania, bo to więcej mówiło o predyspozycjach do inspektorskiej pracy. Zostałem przydzielony do jesiennego naboru na aplikację we Wrocławiu; był
to 1984 rok. Zajęcia trwały sześć miesięcy z przerwami, a ten
długi i pracowity pobyt we Wrocławiu umilał nam kaowiec Jerzy Abramowicz, który organizował np. seanse filmowe na
wideo, co było wtedy „cudeńkiem” techniki. Z zajęć merytorycznych zapamiętałem świetnego fachowca od technicznego bezpieczeństwa pracy Bronisława Fedejko, który wciąż
powtarzał, że z bezpieczeństwem na budowach jest jak z
ostatnim śpiewem Mohikanina, bo wystarczy tak niewiele, by
na budowę wejść, a z niej nie zejść.
Wracały te słowa w pamięci, gdy badał pan wypadki?
Bardziej chyba podczas kontroli, gdy widziałem, że coś jest
źle. Jeśli zaś chodzi o wypadki, to wbrew odczuciu wielu kolegów, którzy ten obowiązek traktowali jak zło konieczne, ja
lubiłem się tym zajmować i to mimo konieczności zderzania
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się z nieszczęściem, bólem czy śmiercią. Dążenie do ustalenia przyczyny zdarzenia, która na przyszłość może zapobiec
podobnym wypadkom, było dla mnie fascynujące. Wśród
bardzo wielu badanych przez mnie wypadków przy pracy
nigdy nie zapomnę zbiorowego, do którego doszło w zakładzie w Gorzowie, produkującym czajniczki do zaparzania
kawy, tzw. kafetierki. W wyniku wybuchu pyłu aluminiowego
zginęło tam pięć osób, tylko dlatego że nie przerwano prac
szlifierskich podczas docinania fragmentu korpusu naczynia. Nikt z zarządu firmy nie wiedział, że może dojść do zapłonu pyłu aluminiowego i jego wybuchu. Złamano więc
wszelkie zasady i przepisy bezpieczeństwa. Właściciel firmy,
Włoch, uciekł zaraz po tym zdarzeniu, więc sprawa toczyła
się blisko 10 lat i dopiero całkiem niedawno znalazła swój
epilog, także dzięki międzynarodowej współpracy z PIP.
Od wielu lat nadzoruje pan także pracę inspektorów
w Gorzowie, wcześniej jako nadinspektor i szef sekcji,
a od 2001 roku kieruje pan oddziałem, angażując się
również w działalność prewencyjną. Bardziej z obowiązku czy z wyboru?
Myślę, że po wielu latach pracy w inspekcji odnalazłem
swoją ścieżkę zawodową i jest to promocja i prewencja. Odpowiada mi wyszukiwanie tych lepszych zakładów i pokazywanie, że mogą spełniać wszelkie wymogi, w tym oczywiście
te dotyczące bezpieczeństwa, nawet w kryzysowych sytuacjach. To są bardzo świadomi pracodawcy, zdają sobie sprawę z tego, że inwestowanie w bezpieczeństwo i nowoczesne
technologie wiąże się z kosztami, należy je jednak wkalkulowywać w działalność firmy.
A jak trzeba rozmawiać z pracodawcą, żeby ten chciał
dokładać starań, o których pan wspominał w przypadku
piekarni?
Bardzo ważne jest empatyczne podejście do pracodawcy,
wczucie się w jego sytuację. Tak podczas wstępnych rozmów, jak i wizytacji prewencyjnych, które powinny być oparte na zrozumieniu i dialogu, a nie na monopolu na wiedzę i
rację. Doskonale to rozumiem, bo przez trzy lata prowadziłem firmę wraz z kolegą, także inspektorem, który specjalizował się w rolnictwie. Pomyśleliśmy kiedyś o własnym biznesie, bo warunki finansowe w inspekcji były złe, z trudem też
przychodziło nam karanie pracodawców i ciągłe wyrabianie
normy. Udało nam się znaleźć lukę na rynku gospodarstw
rolnych, jeśli chodzi o zabiegi dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji. Mimo trudnych początków firma bardzo dobrze prosperowała, a rolnicy byli zadowoleni z usług. Zobaczyli, że po
naszych zabiegach nie muszą wyprowadzać zwierząt z pomieszczeń gospodarskich, co bardzo ułatwiało im pracę.
Z czasem sami przejęli wykonywanie tych zabiegów, więc
pracy mieliśmy coraz mniej. Zacząłem się więc rozglądać za
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pracą. Traf chciał, że szukano kandydatów na inspektorów i
zaproponowano mi powrót do inspekcji, doceniając moje
wcześniejsze dokonania.
Doświadczenia z własnego podwórka wykorzystał pan
później w kontaktach z pracodawcami, tak kontrolnymi,
jak i prewencyjnymi?
Przede wszystkim od tamtej pory, idąc do pracodawcy na
kontrolę, nigdy nie szukam dziury w całym, a skupiam się na
problemach. Oni to widzą i doceniają coraz bardziej, także
naszą prewencję, bo autentycznie chcą zmieniać swoje zakłady, choć nie zawsze mają środki. Bywają też pracodawcy,
którzy mimo możliwości finansowych nie widzą potrzeby
zmian. Tacy są dla mnie szczególnym wyzwaniem, bo chodzi
o przekonanie ich do swoich racji, gdy wprost pytają: „co ja z
tego będę miał?”. Czasami bezceremonialnie mówią mi, że
już odłożyli tysiąc złotych na mandat, na co ja odpowiadam,
że ta kwota może im nie wystarczyć, gdy przyjdzie płacić od-

szkodowania powypadkowe. Cieszę się, gdy w końcu dochodzimy do porozumienia. Coraz częściej impulsem do zmian
jest dobry przykład innych zakładów.
Ich sukcesy, np. w konkursach PIP, potrafią zarażać i
sprawiać, że pracodawcy przestają postrzegać inspekcję
w sposób stereotypowy?
O tak, dowodem są takie spotkania jak to, na które wybieram się jutro do Skwierzyny, gdzie pracodawcy zorganizowali konferencję z udziałem wielu ekspertów i specjalistów.
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Zależy im na tym, żeby byli też inspektorzy pracy. W ten sposób obalają mit, że wolą być z dala od inspekcji pracy, żeby
nie narażać się na ewentualne kontrole. W Lubuskiem mamy
bardzo dobre kontakty z organizacjami pracodawców, dlatego możemy otwarcie rozmawiać też o ich problemach. Oni
wiedzą, że informacje o nieprawidłowościach nie służą pogrążaniu ich, że w ten sposób chcemy uwrażliwić pracodawców na różne kwestie. Relacje z pracodawcami muszą być
transparentne i oparte na jasnych regułach: możemy im pomagać, szkolić, doradzać, ale jak już wkraczamy na kontrolę,
jako organy występujemy w roli strażników prawa i taryfy
ulgowej nie ma.
Jak dalece zmieniły się te relacje z pracodawcami, od
kiedy przyszedł pan do inspekcji?
Bardzo, bo i inspekcja, i zakłady były inne, funkcjonujące
przecież w innych realiach. Należały do państwa i nikt nie był
zainteresowany np. łamaniem praw pracowniczych. Nie było
właściwie wcale skarg, a nasza
działalność skupiała się w zasadzie
na technicznym bezpieczeństwie
pracy. Mieliśmy wówczas często
do czynienia z organizacjami
związkowymi, którym klimat lat
80. szczególnie sprzyjał. Upominały się one np. o zwiększenie dodatków szkodliwych dla pracowników; żeby je uzyskać np. za przekroczenie norm hałasu, przy pomiarach pracownicy sami go wywoływali, trzaskając młotkami bez
potrzeby. W PGR-ach, które były
pierwszymi kontrolowanymi przez
mnie zakładami, zdarzało się, że
pracownicy z oszczędności nie
chcieli przebierać się z ubrań roboczych, bo korzystali z nich później
w swoich gospodarstwach. Te z
pozoru zabawne sytuacje świadczyły o tym, że dla pracowników
ważniejsze były wtedy pieniądze
niż zdrowie czy poprawa warunków pracy. Dziś to się bardzo
zmieniało i to na poziomie mentalnym. Pracownicy nadal chcą
dobrze zarabiać, ale coraz większą wagę przywiązują do bezpieczeństwa i komfortu pracy. Mają też poczucie, że od nich
również dużo zależy, że muszą przestrzegać przepisów. Często mówię im, że dziś równie ważne jak kwalifikacje i umiejętności jest zdrowie pracownika; gdy go nie będzie miał, przestanie być atrakcyjny na rynku pracy.
Dziękuję za rozmowę.
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Nowości wydawnicze PIP
Ukazały się kolejne cztery karty
opisujące najważniejsze prace budowlane, stanowiące materiał pomocniczy do instruktażu stanowiskowego dla branży budowlanej.
Są to: „Poruszanie się po budowie”,
„Instalacje elektryczne na budowie”, „Praca z chemikaliami” oraz
„Praca na drabinach”. Każda z nich
przedstawia w sposób syntetyczny podstawowe zasady bezpiecznego wykonywania pracy oraz
najważniejsze zalecenia. Opisy
dobrych praktyk przygotowano
na podstawie obowiązujących
norm i przepisów. Wszystkie
karty wzbogacone są ilustracjami i zawierają podstawową
listę kontrolną. Dotychczas
ukazało się 15 kart opisujących najważniejsze prace budowlane. Były to: „Ręczne
prace transportowe”, „Prace
spawalnicze”, „Prace elektronarzędziami”, „Prace pilarką
tarczową”, „Prace w wykopie”, „Prace zbrojarskie”,
„Prace montażowe szalunków”, „Prace betoniarskie”,
„Prace murarskie”, „Prace
tynkarskie”, „Prace na rusztowaniach”, „Prace przy
montażu balustrad
ochronnych”, „Prace w
przestrzeniach zamkniętych”, „Prace dekarskie”
oraz „Prace brukarskie”.
Autorem wszystkich
kart jest nadinspektor
Dagmara Kupka z Okręgowego
Inspektoratu Pracy w Łodzi.
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Ze wspomnień inspektora pracy
„Koniec 1919 i początek 1920 r. były okresem najwyższych
żądań ze strony robotników, zatrudnionych w przemyśle. Na
okres ten przypadają również największe strajki.
Strajk w przemyśle metalowym objął głównie Warszawę i
omal nie zakończył się strajkiem powszechnym w całem
państwie. Rozpoczęło się od lokalnego zatargu w jednej z fabryk. Pertraktacje toczyły się pod przewodnictwem insp.
A. Eichhorna, w którego obwodzie mieściła się ta fabryka.
Strony nie doszły do porozumienia. Wybuchnął strajk w danej fabryce, poparty następnie przez wszystkie fabryki przemysłu metalowego. Strajk zataczał coraz szersze koła, zwolna przyłączały się do niego i inne pokrewne przemysły,
wreszcie najniespodziewaniej w świecie dla przedstawicieli
kapitału poparły go również zakłady użyteczności publicznej: stanęły tramwaje, gazownia, elektrownia.
Jak zwykle w takich razach wśród pełnych buty przemysłowców powstała panika. Ci sami, którzy wczoraj tkwili w
feudalizmie i swych robotników traktowali jak chłopów za
czasów pańszczyźnianych, stracili głowę i kołatali, gdzie się
dało, w celu zażegnania rozszerzającego się w sposób niebywały pożaru.
Rada Ministrów w pełnym składzie obradowała nad wytworzoną sytuacją i bezskutecznie szukała sposobu zażegnania katastrofalnego w tym okresie strajku generalnego.
W niezwykłem podnieceniu minęły godziny zajęć biurowych. Jako sekretarka okręgowa tkwiłam po opuszczeniu biura na miejscu w oczekiwaniu konferencji. Zzieleniały ze zdenerwowania Eichhnorn telefonował na prawo i lewo, a w międzyczasie konferował z jakąś spóźnioną delegacją związkową, lecz
bez najmniejszego przekonania, by jego perswazje mogły zaważyć na szali wypadków. Praussowa, która zastępowała nieobecnego Bohuszewicza, nie traciła zimnej krwi. Coś ważyła,
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kilkakrotnie z kimś przez telefon rozmawiała, kogoś usilnie
przekonywała, potem znów namawiała szeptem do czegoś
Eichhorna. Wreszcie zdecydowała się. Energicznie podeszła do
telefonu i połączyła się z ministrem Pepłowskim. Spokojnie i z
całą pewnością siebie oświadczyła mu, że Inspektorat podejmuje się przeprowadzenia układu z robotniczemi związkami
zawodowemi, może więc odbyć się konferencja stron w Ministerstwie. Prosi o udział w niej komisarza rządu Franciszka Anusza i ministrów poszczególnych resortów, zainteresowanych w
tej akcji i mających głos decydujący ze względu na toczącą się
wojnę. Minister Pepłowski wyraził wątpliwość, czy delegacje
robotnicze zechcą się stawić w Ministerstwie. Praussowa
oświadczyła kategorycznie, że bierze to na siebie i poprosiła o
wyznaczenie konferencji na późną godzinę wieczorną.
Teraz nastąpiła gorączkowa praca: telefony, listy, wezwania. Gońcy i woźni pozostawili nawpół sprzątnięte biura i
rozbiegli się po Warszawie w poszukiwaniu wskazanych delegatów. Paru leaderów związku wyrosło jak z pod ziemi i gorączkowo debatowało z Praussową i Eichhornem. Na oznaczoną godzinę stawili się wszyscy.
Ministerstwo Pracy, wobec strajku elektrowni, pogrążone
było w ciemności. Nadawało to specjalny charakter, jakby
równości, wszystkim uczestnikom zwołanej konferencji.
Praussowa nastawała, by nie robić wspólnej konferencji do
czasu doprowadzenia do jednolitej decyzji wszystkich
przedstawicieli klasy robotniczej z jednej strony, z drugiej
przedstawicieli kapitału. To też szereg pokoi był zajęty przez
delegacje związków zawodowych rozmaitych odcieni i niejednolitego ustosunkowania się ich do administracyj zakładów użyteczności publicznej i stowarzyszenia przemysłowców metalowych, każda grupa robotnicza o pewnym skrystalizowanym poglądzie obradowała w osobnym pokoju.
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Grupa kapitalistów zarządów fabryk i stowarzyszeń przemysłowców zgrupowała się w innem skrzydle lokalu.
W każdym lokalu paliła się świeczka. W półmroku toczyły
się gorączkowe dyskusje lub szeptem prowadzone narady.
Inspektor Eichhorn, chodząc od pokoju do pokoju, pertraktował z każdą grupą robotniczą z osobna i starał się osiągnąć
oczekiwane porozumienie. Był to widok niesamowity i każdy
chyba z uczestników tego zebrania zachował go na zawsze w
pamięci. W sali obrad przy długim stole, pokrytym zielonym
suknem, w świetle paru świeczek przedstawiciele rządu i
miasta czekali na rozpoczęcie wspólnych pertraktacyj.
Ministrowie wszystkich zainteresowanych resortów byli
obecni, lecz patrzyli niechętnem okiem na perturbacje na terenie Ministerstwa Pracy. Odczuwało się nawet pewnego rodzaju pretensję ich do ministra pracy. Strajkujących robotników, ich zdaniem, należałoby karać i zmuszać, a nie sadzać w
osobnych pokojach i honorować zato, że ośmielili się zgasić
światło w gmachach urzędowych i w poselstwach państw
obcych. Doprowadzenie do wspólnej konferencji nie było łatwe. Kilkakrotnie organizacje robotnicze chciały opuścić
gmach Ministerstwa. Lecz Praussowa umiała zażegnać każdy
taki wybuch. Posiadała widocznie dostateczny autorytet na
tym terenie.
Późną nocą rozpoczęły się wspólne pertraktacje pod przewodnictwem min. Pepłowskiego. Nad ranem doszło do porozumienia i strony podpisały umowę zbiorową. Jasno już
było, gdy komitety strajkowe i delegaci związków zawodowych udali się autami rządowemi do nieczynnych fabryk i instytucyj użyteczności publicznej i dali dyspozycje, oczekującym na rozwiązanie robotnikom, niezwłocznego stawienia
się do pracy.
Ostatni wyjechał z Ministerstwa komisarz Anusz, którego
niewątpliwą zasługą było, że w tym wypadku, jak i w szeregu
innych wielkich strajków tego okresu, nie doszło na terenie
Warszawy do ostatecznego zadrażnienia stosunków. Jego łagodząca polityka powstrzymywała wszelkie ekscesy. Strzegąc porządku na mieście, nigdy nie zadrażniał on bezmyślnie
robotników, którzy bardzo go lubili i ufali mu. Był to jeden z
nielicznych przedstawicieli władz administracyjnych, który
miał szacunek i przywiązanie proletarjatu.
Taktyka jego szła na rękę Ministerstwu Pracy, ale wzbudzała niejednokrotnie niezadowolenie wśród sfer posiadających, które były przyzwyczajone przez carskie rządy do likwidowania zatargów przy pomocy bagnetów. Przypisywano
Ministerstwu Pracy, że to ono inspiruje komisarzowi tego rodzaju oględność w postępowaniu i oskarżano ministra pracy,
że swemi metodami rozpieszcza robotników.”
Maria Kirstowa
(fragment z książki H. Krahelskiej, M. Kirstowej i S. Wolskiego, Ze wspomnień inspektora pracy, Warszawa 1936, s. 99-103;
z drobnymi skrótami)
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XVIII Spartakiada PIP

Powiało nudą…;)
Oczywiście nie mam na myśli samych sportowych zmagań
na Spartakiadzie Pracowników PIP czy nastrojów jej uczestników. Tak naprawdę mogłabym już kopiować relacje z lat
poprzednich, przynajmniej w części dotyczącej zwycięzców
naszej imprezy. W zeszłym roku pisałam: „Nie łudź się, że nie
Łódź”. I co? I znów to samo! Łodzianie zgarnęli 8 złotych, 8
srebrnych i 6 brązowych ze wszystkich 110 medali rozdanych
na tegorocznej spartakiadzie. Nawet nie można powiedzieć,
że kolejny na podium Lublin deptał im po piętach – miał już
„tylko” 5 złotych medali (ponadto 4 srebrne i 1 brązowy).
Zwycięską stawkę zmykał OIP Rzeszów, kończąc klasyfikację
z 3 złotami i srebrami oraz 2 brązami na koncie.
Pełnoletnia już spartakiada „Cubana 2014”, która odbyła się
10-13 września, poprowadzona była w rytmach latino. Te najgłośniej rozbrzmiewały w środowy wieczór, gdy w auli Ośrodka Szkolenia PIP otwierano imprezę. Atmosferę podgrzewały
nie tylko muzyczne gorące rytmy, ale chyba przede wszystkim
uczestniczki konkursu miss i wszyscy ci, którzy zdecydowali się
zaprezentować swoje umiejętności taneczne.
Jak co roku zawodnicy walczyli, wysilając tak mięśnie, jak i
szare komórki. Wśród spartakiadowych konkurencji znalazły
się między innymi siatkówka, tenis ziemny i stołowy, pływanie,
strzelectwo, wielobój lekkoatletyczny czy przeciąganie liny.
Uczestnicy imprezy zasiedli także przy planszach szachowych,
warcabowych i chińczyka, a także przy brydżowych stolikach.
Po raz pierwszy w historii rozegrano zawody w darcie.
Pogoda na szczęście dopisała. Choć na początku kapryśna,
okazała zrozumienie i pozwoliła rozegrać konkurencje lekkoatletyczne w przyjemnym cieple i słońcu.
Sportowe zmagania zakończono tanecznie w gościnnych
progach Restauracji Letniej położonej na terenie wrocławskiego ZOO. Te wieczorne zmagania były też okazją do nagrodzenia zwycięzców wszystkich konkurencji, którzy odebrali pamiątkowe medale i dyplomy. Dyrektor OS PIP Janusz
Krasoń, który był organizatorem spartakiady, przyznał także
specjalne medale w konkurencji „promocja spartakiady”. Te
wyróżnienia przypadły w udziale głównemu inspektorowi
pracy i jego zastępcom, a z rąk dyrektora ośrodka odebrała je
zastępca głównego inspektora pracy Małgorzata Kwiatkowska.
Agata Kostyk-Lewandowska
OIP Wrocław
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Fot: Agnieszka Czajkowska, Janusz Pławiak,
Małgorzata Marcinkowska,
Agata Kostyk-Lewandowska.
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W strefie zagrożenia
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W dniu wypadku (sobota) główny wykonawca nie zlecał wykonywania prac przy pozyskiwaniu drewna na pozycji, na której doszło do wypadku. Poszkodowany podjął ścinkę i obalanie drzew bez polecenia i bez zgody zleceniodawcy. Pozostałe osoby przybyłe
w tym dniu na powierzchnię roboczą zostały
wpuszczone przez leśniczego w celu samowyrobu drewna opałowego. Pilarz podjął w
sobotę prace objęte zleceniem na rzecz zleceniodawcy i głównego wykonawcy, ale bez
formalnego polecenia z jego strony.
Inspektor stwierdził, że poszkodowany stosował odzież roboczą i ochrony osobiste
zgodnie z wymogami bhp na stanowisku
pracy drwala-pilarza, a używana przez niego
pilarka spalinowa była sprawna technicznie.
Nie stwierdzono przesłanek wskazujących na
wpływ alkoholu na przebieg zdarzenia.
Na podstawie przeprowadzonego postępowania powypadkowego inspektor ustalił,
że podstawową przyczyną zdarzenia było
wejście poszkodowanego
w strefę zagrożenia – pod
zawieszoną brzozę. Oględziny miejsca wypadku
wykazały, że poszkodowany ściął i obalił kilka drzew,
w tym trzy brzozy, z których środkowa zawiesiła
się na grabie rosnącym na
drodze obalania, na co
wskazywały liczne połamane gałęzie w koronie
grabu i odłamane gałęzie
zawinięte w koronie brzozy. Z niewiadomych przyczyn poszkodowany, niosąc pracującą pilarkę,
przechodził w strefie zagrożenia, pod zawieszoną brzozą. W tym momencie doszło do samoczynnego obalenia zawieszonego drzewa, które uderzyło i przygniotło pilarza.
Jacek Żerański
OIP Olsztyn
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W strefie zagrożenia
W marcu br. w lesie na
terenie woj. warmińskomazurskiego doszło do
śmiertelnego wypadku
podczas pozyskiwania
drewna. Doświadczony
drwal-pilarz, będący
podwykonawcą zakładu
usług leśnych, został
przygnieciony przez ścinaną brzozę. Inspektor
pracy badający okoliczności i przyczyny zdarzenia stwierdził, że poszkodowany zginął, ponieważ najprawdopodobniej przechodził pod
zawieszonym drzewem.

Prace pozyskaniowe były prowadzone na
podstawie umowy o wykonanie prac leśnych, zawartej pomiędzy nadleśnictwem
a zakładem usług leśnych. Zakład będący
głównym wykonawcą przekazał realizację
tych prac dwóm podwykonawcom – firmom poszkodowanego i jego syna.
W dniu wypadku na powierzchnię zrębową przybył poszkodowany, 55-letni drwalpilarz, prowadzący od 2003 roku własną,
zarejestrowaną działalność gospodarczą,
od ponad 30 lat posiadający uprawnienia
drwala-motorniczego, a także jego syn zatrudniony w firmie starszego brata oraz ich
kuzyn. Wprowadził ich leśniczy, który przed
rozpoczęciem pracy przeszkolił wykonawców – syna poszkodowanego i jego kuzyna
– z zakresu bhp przy samowyrobie drewna
opałowego. Potem syn poszkodowanego
przystąpił do przygotowywania drewna do
zrywki, a kuzyn zajął się wyrabianiem gałęzi na opał. Żaden z nich nie widział poszkodowanego, który zaczął ścinać drzewa

poza zasięgiem wzroku, ale w kontakcie
słuchowym. Po ok. trzech godzinach pracy
syna poszkodowanego zaniepokoił jednostajny odgłos pracy silnika pilarki, udał się
więc w kierunku, gdzie była wykonywana
ścinka. Odnalazł ojca leżącego pod obalonym drzewem, obok leżała pracująca pilarka. Ciało poszkodowanego przygniecione
było pniem obalonej brzozy. Syn dokonał
pilarką przerzynki pnia brzozy, która przygniatała ciało, lecz poszkodowany już nie
żył. Zginął w wyniku rozległych urazów pleców i kręgosłupa.

Przyczyny wypadku
Jak ustalił inspektor pracy, powierzenie
przez głównego wykonawcę wykonania
prac pozyskaniowych podwykonawcom
zostało potwierdzone umowami zawartymi w formie pisemnej.
Dokończenie na stronie 34.

I rząd od lewej: Ewa Wójtowicz, nadinspektor;
Violetta Cieślak, starszy inspektor – specjalista;
Barbara Niedzińska, nadinspektor – kierownik
Oddziału w Białej Podlaskiej; Włodzimierz Biaduń, okręgowy inspektor pracy; Danuta Serwinowska, z-ca okręgowego inspektora pracy ds.
prawno-organizacyjnych; Piotr Skwarek, z-ca
okręgowego inspektora pracy ds. nadzoru; Monika Sierakowska-Czeladziński, młodszy inspektor; Artur Dmuch, nadinspektor – kierownik
Oddziału w Chełmie; Marcin Obłoza, główny
specjalista; Bogusław Topczewski, starszy inspektor – specjalista.
II rząd od lewej: Tomasz Olszański, inspektor;
Marzanna Skorek, inspektor; Krzysztof Okseniuk, nadinspektor; Adam Derza, nadinspektor;
Agnieszka Karwat, starszy inspektor – główny
specjalista; Leon Saba, referent prawny; Paweł
Łyczkowski, nadinspektor; Zbysław Momot,
nadinspektor; Henryk Fiedorowicz, starszy inspektor – specjalista; Marek Kwiatek, nadinspektor; Marian Mazur, inspektor; Małgorzata
Chylińska, specjalista.
III rząd od lewej: Jarosław Pietrzak, starszy inspektor; Alina Dziedzic, starszy inspektor – specjalista; Michał Drewniak, starszy inspektor –
specjalista; Mariusz Bałabuch, nadinspektor;
Beata Trojak, starszy inspektor – specjalista; Tomasz Abramczyk, specjalista; Magdalena Grodzicka, młodszy inspektor; Zbigniew Kaźmierczak, starszy inspektor – specjalista; Jerzy Czarnecki, starszy inspektor; Roman Głogowski,
kandydat na podinspektora.
IV rząd od lewej: Ewa Zieńczuk, inspektor; Katarzyna Wydra, główny specjalista; Danuta
Ślipczuk, starszy inspektor – specjalista; Dariusz
Wronowski, inspektor; Piotr Kloc, inspektor; Janusz Laskowski, starszy inspektor; Kamil Maru-

szak, starszy inspektor; Wojciech Dziedzic, starszy inspektor – specjalista.
V rząd od lewej: Waldemar Kawalec, nadinspektor; Marta Klimek, starszy radca; Artur
Brzeziński, starszy specjalista; Zenon Mróz, kierowca; Ewelina Cieślik, inspektor; Waldemar
Sozoniuk, młodszy inspektor; Dariusz Pudło,
starszy inspektor – główny specjalista; Robert
Zieliński, starszy inspektor – specjalista; Ireneusz Turowski, inspektor; Zbigniew Kliszcz, inspektor; Bartłomiej Prochowicz, młodszy inspektor.
VI rząd od lewej: Andrzej Niewielski, starszy
inspektor – specjalista; Sławomir Sikorski, starszy inspektor – specjalista; Beata SkrzypekWrona, kandydat na podinspektora; Edyta Zieńkowska, referent prawny; Anna Smolarz, nadinspektor; Agnieszka Bochniak, starszy inspektor
– specjalista; Konrad Sekrecki, starszy inspektor
– specjalista; Janusz Łopaciuk, starszy inspektor; Tomasz Wierzchowski, nadinspektor; Waldemar Kordyga, nadinspektor; Krzysztof Sabarański, starszy inspektor – specjalista.
VII rząd od lewej: Krzysztof Sudoł, starszy inspektor – specjalista; Małgorzata Zamkowska,
starszy inspektor; Dariusz Grabowski, starszy inspektor; Artur Kornas, nadinspektor – kierownik
Oddziału w Zamościu; Dariusz Kozłowicz, inspektor; Krzysztof Goldman, nadinspektor; Roman Kowalik, starszy inspektor.
VIII rząd od lewej: Piotr Demczuk, starszy inspektor – główny specjalista; Ewa Mudziuk,
młodszy inspektor; Iwona Sawicka, starszy inspektor; Sebastian Sawicki, referent prawny;
Jan Łapiński, inspektor; Edyta Korneluk, inspektor; Włodzimierz Fudali, inspektor; Grzegorz Misiur, starszy radca.
Fot. Dariusz Adamski
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