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Ochrona trwałości stosunku pracy kobiet w ciąży
Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca nie może
wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie
ciąży pracownicy, a także w czasie urlopu macierzyńskiego, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające
rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy
i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja
związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy.
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Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na posiedzeniu 10 października br. przyjął sprawozdanie
głównego inspektora pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2013 r. Opowiedziały się za tym wszystkie kluby poselskie. Sprawozdanie przedstawiła szefowa inspekcji pracy Iwona Hickiewicz. W posiedzeniu wzięli udział także zastępcy głównego inspektora pracy: Małgorzata Kwiatkowska i Leszek Zając.
Iwona Hickiewicz podkreśliła, że wszystkie zadania zaplanowane przez PIP na
rok 2013, pozytywnie zaopiniowane przez Radę Ochrony Pracy i sejmową Komisję
do Spraw Kontroli Państwowej, zostały w pełni zrealizowane. Przyniosło to wymierne efekty.

Działania kontrolno-nadzorcze inspekcji pracy doprowadziły bowiem do
likwidacji bezpośrednich zagrożeń dla
życia i zdrowia blisko 70 tys. pracowników. 6700 osób, będących stronami
umów cywilnoprawnych, a także ponad 4 tys. osób pracujących bez żadnej
umowy uzyskało potwierdzenie na piśmie istnienia stosunku pracy. 6600
pracowników różnych branż wykorzystało zaległe urlopy wypoczynkowe.
W wyniku realizacji zastosowanych
przez inspektorów pracy środków
prawnych: poleceń, wniosków w wystąpieniach i decyzji płacowych wyegzekwowano dla 116 tys. pracowników
przysługujące im wynagrodzenia i inne
świadczenia ze stosunku pracy na kwotę 164 mln zł. Kwota wyegzekwowanych w roku ubiegłym świadczeń była
znacznie wyższa niż w poprzednich latach, co świadczy o wysokiej skuteczności inspekcji pracy.
Inspektorzy pracy wyegzekwowali
także znaczące należności na rzecz
Funduszu Pracy i zaległe składki na
ubezpieczenie społeczne. Ponadto
specjaliści Państwowej Inspekcji Pracy
udzielili ponad 1,2 mln bezpłatnych
porad z zakresu prawa pracy, w tym
przepisów i zasad bhp.
Szefowa PIP zaakcentowała, iż pozytywnym wynikiem zakończyła się

Okładka:
fot. Janusz Ignaczak
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gruntowna ocena polskiego systemu inspekcji pracy i działalności urzędu dokonana w roku ubiegłym przez Komitet Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC). W swoim raporcie zespół oceniający SLIC, w skład którego wchodzili przedstawiciele inspekcji
pracy z: Wielkiej Brytanii, Niemiec, Portugalii, Holandii, Słowacji, Malty, Cypru, Danii i
Finlandii, stwierdził, że w ciągu ostatniej dekady polska inspekcja pracy ogromnie się
rozwinęła, a jej efektywne i rzetelnie przygotowane programy kontrolne są realizowane przez kompetentnych inspektorów.
Pozytywną opinię Rady Ochrony Pracy w
sprawie sprawozdania z działalności PIP w
2013 r. przedstawiła jej przewodnicząca,
poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka. Podkreśliła, że Państwowa Inspekcja Pracy, pomimo ograniczeń kadrowych, budżetowych i legislacyjnych osiągnęła w roku sprawozdawczym wymierne i satysfakcjonujące
efekty swojej działalności. W tym kontekście
życzyła urzędowi zwiększenia liczebności
kadry, dofinansowania działań kontrolnych
i prewencyjnych, a także ustawodawstwa,
które pozwoli efektywniej likwidować naruszenia prawa, ograniczać zagrożenia w środowisku pracy i zapobiegać wypadkom.
W imieniu połączonych Komisji: do Spraw
Kontroli Państwowej oraz Polityki Społecznej i Rodziny przyjęcie sprawozdania rekomendował Sejmowi poseł Jarosław Pięta.
Zwrócił uwagę na wynikające z niego najistotniejsze kwestie: czas pracy, wynagrodzenia, agencje pracy tymczasowej oraz relacje Państwowej Inspekcji Pracy z sądami i
z prokuraturą. Mówił także o szczególnym
znaczeniu działalności prewencyjnej, promocyjnej i szkoleniowej urzędu.
W dyskusji przyjęcie sprawozdania poparły również kluby poselskie. Ich przedstawiciele dziękowali z trybuny sejmowej pracownikom PIP za ich codzienną pracę, gratulowali osiąganych efektów i zaangażowania. Wskazywano na obszerność, rzetelność
i staranność przedłożonego dokumentu.
Podkreślono, że inspekcja pracy jest powszechnie szanowaną i cenioną instytucją,
pełniącą służebną rolę wobec wszystkich
zatrudnionych w naszym kraju.
Donat Duczyński
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Z debaty sejmowej
Przewodnicząca Rady Ochrony Pracy
Izabela Katarzyna Mrzygłocka
Doceniając korzyści społeczne
płynące z kampanii prewencyjnych organizowanych przez Państwową Inspekcję Pracy, takich
jak: „Bezpieczeństwo pracy zależy
od ciebie”, „Zanim podejmiesz
pracę”, „Szanuj życie! Bezpieczna
praca w gospodarstwie rolnym”,
Rada widzi potrzebę kontynuowania działań promocyjnych
upowszechniających kulturę pracy wśród uczniów i studentów.
Jest oczywiste, że edukowanie
młodych ludzi to inwestycja w
przyszłość, to tworzenie bezpiecznego, lepszego środowiska pracy dla kolejnych pokoleń. Promowanie idei bezpiecznej pracy jako niezbywalnego
standardu zawodowego to zadanie, które powinno stanowić stały przedmiot działań nie tylko inspekcji, lecz także innych instytucji działających
w obszarze ochrony pracy.

Poseł Jarosław Pięta
Platforma Obywatelska
Państwowa Inspekcja Pracy to
instytucja, której działalność
wspiera państwo. Jej pracownicy
to specjaliści o najwyższych kwalifikacjach, niemniej jednak dzisiaj ich wynagrodzenia są nieadekwatne do pracy, którą wykonują
– nie tylko chodzi tutaj o inspektorów pracy. Na ręce pani minister przekazuję wyrazy uznania i
podziękowania dla wszystkich
pracowników za trud i odpowiedzialność, szacunku i uznania za
zaangażowanie i kompetencje.

dopuszczeniem pracownika do
pracy. Chodzi o likwidację tzw.
syndromu pierwszej dniówki. Ta
inicjatywa ustawodawcza klubu
Prawo i Sprawiedliwość uzyskała
pozytywną ocenę Państwowej
Inspekcji Pracy oraz związków
zawodowych. W opinii inspekcji
proponowana zmiana wzmacniałaby ochronę praw pracowniczych i poprawiła skuteczność
kontroli legalności zatrudnienia.

Poseł Ryszard Zbrzyzny
Sojusz Lewicy Demokratycznej
Poseł Aleksander Sosna
Platforma Obywatelska
W imieniu Klubu Platformy
Obywatelskiej i swoim własnym
składam wyrazy uznania i podziękowania dla wszystkich pracowników, tych na pierwszej linii, czyli inspektorów pracy, oraz
pozostałych – za ich trud, kompetencje oraz odpowiedzialność
przy podejmowaniu nieraz bardzo trudnych decyzji. Przedstawione sprawozdanie stanowi
rzetelną, wyczerpującą informację o kondycji prawa pracy oraz
bezpieczeństwa i higieny pracy
w Polsce.

Poseł Mirosław Pawlak
Polskie Stronnictwo Ludowe

Poseł Stanisław Szwed
Prawo i Sprawiedliwość
Jestem głęboko przekonany o konieczności przyjęcia w Kodeksie pracy
rozwiązania polegającego na wprowadzeniu obowiązku potwierdzenia na
piśmie ustaleń co do stron, rodzaju oraz warunków umowy o pracę przed
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Państwowa Inspekcja Pracy od
wielu już lat odgrywa iście służebną rolę wobec wszystkich zatrudnionych na terenie naszego
kraju. Misja to niełatwa, bo choć
na przestrzeni lat zmieniają się
opcje polityczne, poglądy na pracę, to realizacja misji PIP jest niezmienna. Tutaj bez najmniejszej
żenady powiem, że jest ona zawsze blisko ludzkich spraw, blisko
człowieka. To wielka zasługa nie
tylko kierownictwa Głównego Inspektoratu Pracy, ale także w
ogromnej mierze oddanych pracy inspektorów w okręgowych inspektoratach.
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Okazuje się, że w Polsce nikt albo prawie nikt
z tytułu łamania prawa pracy nie jest pociągnięty skutecznie do odpowiedzialności karnej, nie mówię o odpowiedzialności finansowej. Uważamy, że kwoty sankcji, mandatów
karnych, które nakładają inspektorzy pracy, są
niewspółmiernie niskie do wykroczeń, które za
nimi stoją. Ze sprawozdania wynika, że średnia
kwota grzywny nałożonej przez inspektora
pracy to jest 1186 zł. Żaden dyrektor, żaden
prezes takiego mandatu się nie boi.

Poseł Zofia Popiołek
Twój Ruch
To jest bardzo obszerne i bardzo rzetelne
sprawozdanie. Jednocześnie bardzo smutne w
części dotyczącej skali naruszeń prawa. Obrazuje fatalną sytuację na rynku pracy i uświadamia, jak dużo jest jeszcze do zrobienia. […]
Optymizmem napawa to, że pracodawcy w
czasie kontroli bardzo często naprawiają błędy.
To jest wymierny skutek kontroli, moim zdaniem chyba najlepszy – świadomość pracodawcy jest jak gdyby przywrócona, skierowana
w dobrą stronę, a pracownik na tym korzysta.

Genetycznie zmodyfikowane

Wiadomości
nie tylko z kraju

Starszy inspektor pracy, specjalista Kamila Popiel z OIP we Wrocławiu uczestniczyła w międzynarodowej kontroli w Instytucie Chemii
Organicznej i Biochemii Politechniki w Pradze, zorganizowanej 13
października br. przez Czeski Inspektorat Ochrony Środowiska.
Wzięli w niej udział przedstawiciele Europejskiej Grupy Inspekcyjnej ds. Zamkniętego Użycia oraz Zamierzonego Uwolnienia Organizmów Genetycznie Zmodyfikowanych z Danii, Holandii, Polski, Słowacji i Szwajcarii, reprezentujący różne instytucje zajmujące się
kontrolą przestrzegania przepisów dotyczących zamkniętego użycia GMO. Przedmiotem kontroli było nowoczesne laboratorium biotechnologiczne, w którym
W Krakowie 9 i 10 października br. odbyło się spotkanie Grupy Współpraprowadzone są prace z zastosowaniem GMO zacy Administracyjnej (ADCO) ds. dyrektywy maszynowej 2006/42/WE.
klasyfikowane do kategorii III (tj. związane z
Spotkanie w Polsce zostało zorganizowane w związku z objęciem przeumiarkowanymi zagrożeniami dla ludzi i środowodnictwa w grupie w roku bieżącym przez Mariana Szyszko, okręgowiska) oraz z użyciem szkodliwych czynników
wego inspektora pracy w Szczecinie. Wziął w nim udział m.in. Leszek Zabiologicznych niezmodyfikowanych genetyczjąc, zastępca głównego inspektora pracy, który nakreślił zasady funkcjonie, zaklasyfikowanych do 3 grupy zagrożenia
nowania nadzoru rynku w Polsce, omówił czynniki decydujące o efek(tj. mogących wywołać u ludzi ciężkie choroby i
tywności nadzoru rynku oraz podkreślił konieczność współpracy admininiebezpiecznych dla pracowników). Prowadzostracyjnej na szczeblu UE. Przedstawiona przez przewodniczącego grupy
ne badania dotyczą m.in. wirusów HIV i HBV.
ADCO propozycja przygotowania transgranicznego projektu wzbudziła
Kontrola wykazała, że instytut spełnił wszystkie
ożywioną dyskusję, a wśród zagadnień proponowanych jako temat wiowymogi dotyczące wyposażania laboratorium
dący wymieniano: piły łańcuchowe, rozbudowane zespoły maszyn, podw sprzęt i w środki profilaktyczne przewidziane
nośniki do naprawy i przeglądu pojazdów, wyłączniki awaryjne, szlifierki,
dla III stopnia hermetyczności, opracowania wymaganej dokumentacji (w tym instrukcji dla
pracowników) oraz przygotowania pracowników do pracy. Omówiono wyniki kontroli, opracowano wspólny raport oraz podzielono się doświadczeniami z kontroli prowadzonych we
własnych krajach.

Spotkanie unijnej grupy współpracy

We francuskiej inspekcji
pracy

hałas emitowany przez maszyny. Przebieg spotkania grupy ADCO miał
charakter roboczy i konsultacyjny. Przedstawicielka Komisji Europejskiej
przedstawiła informacje na temat najnowszych klauzul ochronnych dotyczących maszyn, formalnych zastrzeżeń do norm, a także współpracy w
obszarze bezpieczeństwa maszyn z USA, Chinami i Japonią. W spotkaniu
Grupy Współpracy Administracyjnej ds. dyrektywy maszynowej uczestniczyło 32 przedstawicieli organów ds. nadzoru rynku maszyn z 17
państw członkowskich Unii Europejskiej, jednego kraju kandydującego
oraz dwóch krajów EFTA.
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Prezentacji systemu organizacji i działania francuskiej inspekcji pracy w Krajowym Instytucie
Pracy, Zatrudnienia i Kształcenia Zawodowego
poświęcone było spotkanie szkoleniowe we
Francji, z udziałem przedstawicieli PIP, które odbyło się w Lyonie 6-8 października br. Przedstawiono tam m.in. praktyczne rozwiązania stosowane w działalności francuskiej inspekcji pracy
w zakresie ustawowych kompetencji oraz zasady współpracy pomiędzy jej organami a partnerami społecznymi, w szczególności związkami
zawodowymi. Omówiono także m.in. zasady
delegowania pracowników oraz informowania
ich i pracodawców o warunkach zatrudnienia
na terenie UE.
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Pracownicy delegowani
Wymianie informacji o aktualnych działaniach
prawnych i faktycznych dotyczących problematyki pracowników delegowanych w UE poświęcone
było szóste już spotkanie inspekcji pracy z Polski,
Belgii i Luksemburga. W Krakowie 13 i 14 października br. wskazano m.in. na konieczność
zwiększenia skuteczności i wydajności współpracy pomiędzy biurami łącznikowymi, w szczególności w zakresie zwalczania nieuczciwej konkurencji i dumpingu socjalnego. Podsumowano
stan prac nad implementacją dyrektywy wdrożeniowej w zakresie delegowania pracowników do
ustawodawstwa krajowego każdego z partnerów
oraz omówiono procedurę poświadczania formularzy A1 w poszczególnych krajach. Stronę polską
reprezentowali m.in. Leszek Zając, zastępca
głównego inspektora pracy i Jarosław Leśniewski, dyrektor Departamentu Legalności Zatrudnienia oraz kierownictwo OIP w Krakowie. W spotkaniu udział wzięli również Michel Aseglio, dyrektor Generalny ds. Kontroli Przepisów Socjalnych Federalnych Publicznych Służb ds. Zatrudnienia, Pracy i Dialogu Społecznego z Belgii oraz
Claude Lorang, zastępca dyrektora Inspekcji Pracy i Górnictwa w Luksemburgu.

O zwalczaniu handlu
ludźmi
„Łączenie sił w walce z handlem ludźmi” to hasło
konferencji zorganizowanej w Wiedniu 10 października br. w związku z corocznymi obchodami
Europejskiego Dnia Walki z Handlem Ludźmi. Zaprezentowano tam dokonania austriackiego Zespołu do Walki z Handlem Ludźmi, z 10 lat jego istnienia. Działaniami Zespołu kieruje Federalne Ministerstwo Spraw Europejskich, Integracji oraz
Spraw Zagranicznych, które odpowiada za koordynację przedsięwzięć mających na celu zwalczanie handlu ludźmi na terenie Austrii. W toku konferencji odbyły się też trzy równoległe warsztaty
poświęcone wykorzystywaniu do pracy przymusowej obywateli Węgier na terytorium Austrii,
problematyce ochrony i opieki nad ofiarami handlu ludźmi, a także wzajemnemu oddziaływaniu
prostytucji oraz przepisów i praktyk w zakresie
zwalczania handlu ludźmi. PIP reprezentowała
Beata Krajewska, główny specjalista w Departamencie Legalności Zatrudnienia GIP.
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Polsko-niemiecki dialog
We Frankfurcie nad Odrą przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy
uczestniczyli w dniach 8-9 października br. w konferencji pn. „Polsko-niemiecki dialog – Bezpieczeństwo i higiena pracy”. Halina Tulwin, dyrektor
Departamentu Prawnego GIP, wygłosiła referat pt. „Regulacje w zakresie
czasu pracy i ich egzekwowanie – doświadczenia”, a Sylwia OziembłoBrzykczy, główny specjalista w Departamencie Nadzoru i Kontroli GIP,
przedstawiła referat pt. „Azbest jako substancja niebezpieczna – działania w obszarze bhp”. W spotkaniu uczestniczyli także: Franciszek Grześkowiak, okręgowy inspektor pracy w Zielonej Górze z zastępcą Andrzejem Machnowskim, Małgorzata Budzyńska, starszy inspektor pracy,
specjalista z OIP we Wrocławiu, Michał Kafarski, starszy inspektor pracy,
specjalista w OIP w Szczecinie, Agnieszka Wiąckowska, młodszy specjalista z Sekcji Współpracy z Zagranicą GIP.

Certyfikaty dla nauczycieli
Podsumowano program edukacyjny PIP „Kultura Bezpieczeństwa”, realizowany na terenie województwa śląskiego w roku szkolnym 2013/2014
przez nauczycieli z rejonu powiatu częstochowskiego, kłobuckiego oraz
myszkowskiego. Uczestnicy wysłuchali informacji nt. „Karta Nauczyciela najnowsze zmiany", przygotowanych przez Katarzynę Nogańską, nadinspektora pracy, kierownika Oddziału Okręgowego Inspektoratu Pracy w
Częstochowie oraz zapoznali się z multimedialną prezentacją „Zasady podejmowania legalnej pracy", którą przedstawił Cezary Pytlarz, starszy inspektor pracy, specjalista. O zasadach i efektach programu „Kultura Bezpieczeństwa” mówiła Wioletta Natkaniec, główny specjalista i jego koordynator, podkreślając, że w program ten było zaangażowanych łącznie 90
nauczycieli z 60 placówek oświatowych, którzy w oparciu o materiały
przekazane przez PIP przeprowadzili lekcje z około 7 tys. uczniów. Z kolei
pracownicy OIP w Katowicach odbyli jak dotąd spotkania z 600 uczniami
i studentami, w trakcie których omawiali zagadnienia związane z prawem
pracy oraz bezpieczeństwem i higieną pracy.
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W SEJMIE RP
Szkolenia i porady
Zagrożenia wypadkowe w gospodarce magazynowej, bezpieczeństwo pracy przy eksploatacji wózków jezdniowych a
także zasady odpowiedzialności za bezpieczeństwo pracy to
główne tematy szkolenia społecznych inspektorów pracy

Bezpiecznie na placu budowy
Wojewódzka Komisja ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie zebrała się 21 października br. w siedzibie OIP w
Opolu. W posiedzeniu udział wzięli stali członkowie Komisji,
a także zastępca głównego inspektora pracy Leszek Zając
oraz dyrektor budowy nowych bloków energetycznych Elektrowni Opole Zbigniew Wiegner. Omówiono problematykę
bezpieczeństwa pracy na terenie rozbudowy Elektrowni
Opole S.A. w Brzeziu, zwrócono uwagę na konieczność zapewnienia stałego nadzoru nad bezpieczeństwem pracowników zatrudnionych przy budowie tej największej po 1989
roku inwestycji publicznej. Według planów w budowę bloków energetycznych EO zaangażowanych będzie około 350
dostawców oraz 200 wykonawców, a zatrudnienie tam w
szczytowym momencie wyniesie nawet 4 tys. osób. Celem

przeprowadzonego 8 października br. w siedzibie Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”, który był współorganizatorem szkolenia, przez Przemysława Jachalskiego, Jakuba Koniecznego i Grzegorza Kudlińskiego, inspektorów
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu. Wymaganiom
bhp przy eksploatacji wózków jezdniowych z napędem silnikowym oraz zagrożeniom wypadkowym związanym z ich
użytkowaniem poświęcone było także szkolenie zorganizowane na terenie fabryki samochodów użytkowych „Volkswagen Poznań” Sp. z o.o., które prowadzili Paweł Ciemny
i Przemysław Jachalski, inspektorzy pracy OIP w Poznaniu.
Z kolei inspektorki pracy z tego oddziału Anna Wabich i Lidia
Materna udzielały porad prawnych w zakresie prawa pracy
podczas odbywających się w dniach 7-9 października br. „Dni
Ubezpieczonego”. Kilkadziesiąt porad prawnych związanych z
zatrudnieniem, prezentacja materiałów informacyjnych dla
osób poszukujących pracy, a także spotkania z przedstawicielami instytucji działających na rynku pracy to główne akcenty
uczestnictwa Małgorzaty Świerczek, Piotra Wodzisławskiego i Jacka Strzyżewskiego, inspektorów pracy OIP Poznań, w zorganizowanych 15 października br. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich Europejskich Dni Pracy.
działań kontrolnych i prewencyjnych podejmowanych przez
inspektorów pracy OIP w Opolu, we współpracy z generalnym wykonawcą rozbudowy Elektrowni Opole, będzie zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ograniczenie
ryzyka wypadków przy pracy.

Dla ZUL-i
W ramach kampanii informacyjno-prewencyjnej „Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie” pracownicy Sekcji Prewencji OIP w Katowicach przeprowadzili szkolenia dla przyszłych
pracowników zakładów usług leśnych z zakresu bezpiecznego pozyskania drewna i bezpiecznej obsługi pilarki łańcuchowej. Najpierw w Zespole Szkół Leśnych i Ekologicznych w
Brynku, a następnie w Zespole Szkół Drzewnych i Leśnych w
Żywcu. Omówiono ogólne zasady i przepisy bezpieczeństwa
pracy w zakładach usług leśnych i w gospodarstwach domowych, które zilustrowano też filmem o bezpiecznym użytkowaniu pilarki łańcuchowej podczas pozyskiwania drewna.
Rozdano wydawnictwa PIP, w tym „Bezpieczne pozyskanie
drewna – dobre praktyki” oraz „Maszyny do obróbki drewna.
Dostosowanie do wymagań minimalnych” oraz przeprowadzono konkurs tematyczny. Zdaniem dyrektorów szkół zajęcia były uzupełnieniem edukacji technicznej młodzieży i
okazją do przekazania jej wiedzy na temat bezpieczeństwa
pracy wynikającej z doświadczeń inspekcji. Nauczyciele placówek deklarowali zainteresowanie kolejnymi lekcjami z
udziałem specjalistów PIP.
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Statystyki wypadkowe
Rada Ochrony Pracy 7 października br. przeanalizowała obowiązujący system rejestrowania danych o wypadkach przy pracy. Na posiedzeniu w siedzibie Sejmu materiały na ten temat zaprezentowali przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy, Głównego Urzędu Statystycznego oraz Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego.
Na początku Rada Ochrony Pracy jednomyślnie przyjęła
stanowisko w sprawie identyfikacji obszarów o największym ryzyku wypadku przy pracy i przestrzegania w nich
przepisów bhp oraz stanowisko dotyczące programu
wsparcia z funduszu wypadkowego poprawy warunków
pracy w przedsiębiorstwach o wysokim poziomie ryzyka.
Następnie zastępca przewodniczącego Rady, prof. Danuta Koradecka przybliżyła członkom Rady inicjatywę,
podjętą wspólnie przez Centralny Instytut Ochrony Pracy
– Państwowy Instytut Badawczy, Państwową Inspekcję
Pracy, Główny Urząd Statystyczny i Zakład Ubezpieczeń
Społecznych, mającą na celu analizę istniejących statystyk
dotyczących wypadków przy pracy w poszczególnych instytucjach.
Szymon Ordysiński z Zakładu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy CIOP-PIB przedstawił stan
obecny oraz proponowane zmiany w zakresie rejestracji
przyczyn i skutków wypadków przy pracy, na podstawie

Zastępca głównego inspektora pracy Leszek Zając
przypomniał, iż z powodu ogólnego charakteru klasyfikacji przyczyn stosowanych w obowiązującej karcie statystycznej wypadku przy pracy, która w wielu przypadkach
nie daje możliwości formułowania precyzyjnych wniosków prewencyjnych oraz sporządzania pogłębionych
ocen stanu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w określonych obszarach zagrożeń zawodowych, opracowano na
potrzeby inspekcji pracy klasyfikację przyczyn zawierającą uszczegółowione zagadnienia w wybranych kwestiach. Umożliwia to przeprowadzanie bardziej wnikliwych analiz stanu bezpieczeństwa i warunków pracy. Dotychczasowa modyfikacja i dalsza planowana modernizacja narzędzi do rejestrowania przyczyn i skutków wypadków przy pracy powinny zapewnić lepsze ich wykorzystanie w działalności PIP oraz dostosowanie się do zmieniających się oczekiwań społecznych w zakresie efektywnego
przeciwdziałania zagrożeniom wypadkowym.

wyników programu wieloletniego, II etap 2011-2013.
Z kolei wiceprezes Głównego Urzędu Statystycznego
Grażyna Marciniak podkreśliła otwartość reprezentowanego przez nią urzędu na współpracę z inspekcją pracy,
przypomniała, iż GUS od dawna korzysta z informacji pozyskiwanych przez Państwową Inspekcję Pracy.

Na posiedzeniu, któremu przewodniczyła poseł Izabela
Katarzyna Mrzygłocka, Państwową Inspekcję Pracy reprezentowali również: główny inspektor pracy Iwona
Hickiewicz, zastępca głównego inspektora pracy Małgorzata Kwiatkowska oraz Krzysztof Kowalik, dyrektor
Departamentu Nadzoru i Kontroli GIP. (MG)
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Agencje pracy tymczasowej i podmioty lecznicze
Komisja do Spraw Kontroli Państwowej na posiedzeniu 8 października br. w siedzibie Sejmu przyjęła informacje Państwowej Inspekcji Pracy o wynikach kontroli przestrzegania
przepisów prawa wobec pracowników tymczasowych oraz w podmiotach leczniczych.
Członkowie Komisji, na posiedzeniu pod przewodnictwem posła Mariusza Błaszczaka, zapoznali się z dwoma
materiałami przygotowanymi przez Główny Inspektorat Pracy. Dyrektor Departamentu Legalności Zatrudnienia GIP Jarosław Leśniewski poinformował, że inspektorzy pracy
przeprowadzili w ubiegłym roku 163 kontrole w agencjach
pracy tymczasowej i 186 kontroli u pracodawców użytkowników. Ujawnili różnego rodzaju nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 9 lipca 2003 r.
o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.
W agencjach pracy tymczasowej najczęściej wykazywano
uchybienia w zakresie sporządzania na piśmie uzgodnień
między agencją pracy tymczasowej a pracodawcą użytkownikiem, dotyczących warunków pracy tymczasowej. Nieprzestrzeganie przepisów w zakresie wypłaty pracownikom tymczasowym wynagrodzeń lub innych świadczeń ze stosunku
pracy stwierdzono w co czwartej kontrolowanej agencji.
Z praktyki organów Państwowej Inspekcji Pracy wynika, że
zarówno agencje pracy tymczasowej, jak i przedsiębiorcy
korzystający z pracy pracowników tymczasowych jako pracodawcy użytkownicy stosują różne – nie zawsze zgodne z
prawem – rozwiązania, które nie sprzyjają stałemu zatrudnieniu osób wykonujących pracę tymczasową. Jednym z
nich jest zjawisko polegające na tym, że jeden pracownik
tymczasowy kierowany jest do tego samego pracodawcy
użytkownika po kolei przez kilka agencji pracy tymczasowej
przez okres dłuższy niż wskazany w art. 20 ustawy. Stwarza
to możliwość znacznego wydłużenia zatrudnienia tymczasowego pracownika u jednego pracodawcy użytkownika.
Główny inspektor pracy w czerwcu 2014 r. skierował wniosek do Ministra Pracy i Polityki Społecznej o podjęcie inicjatywy ustawodawczej mającej na celu nowelizację przepisów
ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Przekazane propozycje zmian ustawy dotyczyły m.in. ustanowienia
zakazu powierzania wykonywania pracy tymczasowej temu
samemu pracownikowi tymczasowemu na rzecz jednego
pracodawcy użytkownika przez okres przekraczający łącznie
18 miesięcy w ciągu kolejnych 36 miesięcy (albo po upływie
36 kolejnych miesięcy w przypadku pracy tymczasowej wykonywanej w ramach zastępstwa za nieobecnego pracownika), niezależnie od liczby agencji pracy tymczasowej kierujących pracownika do pracy u tego samego pracodawcy użytkownika w tym okresie.
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O wynikach kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy
w podmiotach leczniczych w 2013 r. mówiła Anna Martuszewicz, wicedyrektor Departamentu Prawnego GIP. W 2013 r.
przeprowadzono 292 kontrole w 291 podmiotach wykonujących działalność leczniczą. Spośród nich 135 podmiotów
prowadziło działalność w rodzaju stacjonarne i całodobowe
świadczenia zdrowotne szpitalne i inne niż szpitalne, pozostałe zaś – działalność w rodzaju ambulatoryjne świadczenia
zdrowotne. Inspektorzy pracy stwierdzili w 66% kontrolowanych podmiotach nieprawidłowości w zakresie regulaminu
pracy, układu zbiorowego pracy bądź obwieszczenia.
Kontrolując przestrzeganie przepisów o czasie pracy, inspektorzy ujawnili w 100 podmiotach niezachowanie obowiązującej pracowników dobowej normy czasu pracy.
Stwierdzono, że 885 pracowników przepracowało łącznie 61
657 godzin powyżej obowiązującej ich normy dobowej czasu pracy. W 63 podmiotach leczniczych, w większości prowadzących działalność w rodzaju stacjonarne i całodobowe
świadczenia szpitalne, inspektorzy ujawnili nieprawidłowości związane z niezachowaniem obowiązującej pracowników tygodniowej normy czasu pracy. Stwierdzono, że 1216
pracowników przepracowało łącznie 61 653 godziny powyżej przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy. Ujawniono
również przypadki zatrudniania pracowników objętych
skróconą normą czasu pracy (tj. lekarzy radiologów, techników rtg) powyżej obowiązującej ich przeciętnej normy tygodniowej czasu pracy, tj. 25 godzin.
Przeprowadzone kontrole potwierdzają konieczność
wprowadzenia postulowanych w latach ubiegłych zmian legislacyjnych, tj. stworzenia prawnego mechanizmu eliminującego możliwość wykonywania pracy w tym samym podmiocie leczniczym na podstawie różnych stosunków prawnych, bez zachowania prawa do wypoczynku oraz jednoznacznego wskazania w ustawie o działalności leczniczej, że
czas pozostawania w gotowości do udzielania świadczeń
zdrowotnych nie może naruszać prawa do odpoczynku.
W posiedzeniu wzięli udział również: zastępca głównego
inspektora pracy Leszek Zając, nadinspektor Teresa Cabała
z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie oraz Dorota
Gorajska, starszy specjalista w Departamencie Legalności
Zatrudnienia GIP. (red.)
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Kuźnia idei
„Efektywne formy szkolenia a kreowanie bezpiecznych miejsc pracy” to temat debaty, jaka odbyła się 22
października br. w Ośrodku Szkolenia PIP we Wrocławiu.
Była pierwszym spotkaniem w ramach cyklu „Kuźnia
idei”, inicjującego nową formę działalności Ośrodka.
„Kuźnia idei” ma na celu upowszechnianie wiedzy z zakresu
ochrony pracy. W pierwszej debacie, zrealizowanej w ramach
tego przedsięwzięcia, wzięli udział: Karolina GłówczyńskaWoelke, kierownik Sekcji Wypadków w GIP, Marek Nościusz,
prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby
BHP, członek Rady Ochrony Pracy, Grażyna Dębicka, koordynator ds. bhp w firmie FAURECIA Wałbrzych, Michał Sekunda,

dyrektor handlowy SEKA S.A., Bronisław Szczeciński, wiceprzewodniczący Komisji Ochrony Pracy przy OPZZ, Wojciech
Podemski z Dolnośląskiej Loży Business Centre Club.
W dyskusji podkreślano m.in. konieczność odformalizowania szkoleń, skupienia się na ich efektywności, a nie formie i
przepisowej, sztywnej minimalnej liczbie godzin, certyfikacji
wykładowców i ośrodków szkoleniowych, wprowadzenia
obowiązkowej listy prowadzonej przez PIP, na którą takie
ośrodki byłyby wpisywane.
Wśród postulatów znalazły się też m.in. propozycje finansowania szkoleń z funduszu prewencyjnego ZUS czy przygotowania tzw. „pakietu powitalnego” dla przedsiębiorców
zagranicznych, który gwarantowałby zaznajomienie wchodzących na polski rynek z obowiązującym prawem i zasadami bhp. Wymaga to zmiany obecnie funkcjonującego prawa,
ale wydaje się, że ta zmiana jest dziś niezbędna.

Wspólne szkolenie
W dniach 16-17 października br. w
Ośrodku Szkolenia PIP We Wrocławiu odbyło się szkolenie inspektorów Inspekcji Ochrony Środowiska i
PIP dotyczące kompetencji i strategii działań obu tych instytucji w zakresie poprawy bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska.
Wspólne seminarium otworzyli zastępca głównego inspektora pracy Leszek Zając oraz dyrektor Departamentu Inspekcji i Orzecznictwa w Głównym
Inspektoracie Ochrony Środowiska Bogusława Rutkowska. Dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli GIP Krzysztof Kowalik przedstawił zakres działania i kompetencje inspekcji pracy, a
główny specjalista z Departamentu Inspekcji i Orzecznictwa Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Kamila Janecka-Piela – zakres działania i
kompetencje Inspekcji Ochrony Środowiska.
Inspektorzy obu urzędów zajęli się
zagadnieniami związanymi z zagrożeniem poważnymi awariami przemysłowymi. Dr Agnieszka Gajek poruszyła
ten temat w odniesieniu do zakładów,
które nie mają statusu zakładów zwięk-
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szonego bądź dużego ryzyka wystąpienia takiej awarii. Główni specjaliści z Departamentu Nadzoru i Kontroli GIP, Izabela Waga i Henryk Kryszczyszyn,
omówili kontrole i działania prewencyjne w zakładach mających status zakładów zwiększonego bądź dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, prowadzone wspólnie z organami Inspekcji Ochrony Środowiska i
Państwowej Straży Pożarnej. Omówili
też działania PIP w zakresie gospodarki
odpadami komunalnymi. Tych działań
dotyczyły również wypowiedzi specjalistów z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska: Anny Popławskiej i
Macieja Krzyczkowskiego. Naczelnik

Departamentu Inspekcji i Orzecznictwa
GIOŚ Paweł Dadasiewicz przedstawił
zebranym problem transpozycji dyrektywy SEVESO III do prawa krajowego.
Dr Jerzy Karczewski, ekspert zarządzania bezpieczeństwem pracy przedstawił problematykę ryzyka procesowego, odnosząc ją do ryzyka zawodowego w zakładach dużego i zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej
awarii przemysłowej. Zajmowano się
też przestrzeganiem przepisów z zakresu ochrony środowiska i ochrony
pracy w bazach i stacjach paliw. Wśród
prelegentów znaleźli się m.in. specjalista Polskiej Organizacji Przemysłu i
Handlu Naftowego Marcin Szponder,
starszy inspektor pracy Małgorzata
Komar z OIP w Białymstoku i Aleksandra Skąpska z GIOŚ.
Agata Kostyk-Lewandowska
OIP Wrocław

Piotr Bogdański

Prawo

Ochrona trwałości stosunku pracy kobiet w ciąży
(cz. 1)
W polskim systemie prawnym okres
ochrony pracownicy biegnie od momentu
jej zajścia w ciążę. Zgodnie z art. 185 § 1 k.p.
stan ciąży powinien być stwierdzony świadectwem lekarskim. Ochrona przybiera
postać skierowanego do pracodawcy: 1)
zakazu wypowiadania i rozwiązywania
umów o pracę; 2) zakazu rozwiązywania
umów o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia; 3) obowiązku przedłużenia
umów terminowych do dnia porodu w sytuacjach określonych przez przepisy.

Podstawowym przepisem
mającym znaczenie przy
omawianej tematyce jest
art. 177 Kodeksu pracy,
który ustanawia szczególną ochronę trwałości stosunku pracy kobiet w
okresie ciąży oraz kobiet
i mężczyzn w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego.
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Zakaz wypowiadania
i rozwiązywania umów
Zgodnie z art. 177 § 1 k.p. pracodawca
nie może wypowiedzieć ani rozwiązać
umowy o pracę w okresie ciąży pracownicy, a także w czasie urlopu macierzyńskiego, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy. Wynikająca ze wskazanego przepisu ochrona
nie oznacza wyłącznie zakazu wypowiadania umowy o pracę w okresie ciąży pracownicy, ale także zakaz rozwiązania umowy o
pracę już wypowiedzianej, również gdy
oświadczenie woli pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zostało pracownicy doręczone przed zajściem przez nią w
ciążę. Taka wykładnia tego przepisu poparta jest utrwaloną linią orzecznictwa Sądu
Najwyższego. Zgodnie z wyrokiem SN z
dnia 15 stycznia 1988 r. (I PRN 74/87; „Służba Pracownicza” 1988, nr 5, s. 28) „dla
ochrony przed wypowiedzeniem i rozwią-

zaniem umowy o pracę kobiety w okresie
ciąży nie jest istotny termin wskazania powyższej okoliczności, lecz wyłącznie obiektywny stan rzeczy istniejący w chwili wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę”.
Zakaz rozwiązania umowy o pracę obowiązuje również, jeżeli pracownica zachodzi w
ciążę w okresie już trwającego okresu wypowiedzenia (wyrok SN z dnia 2 czerwca
1995 r., I PRN 23/95, OSNAPiUS 1995, nr 22,
poz. 276) lub w okresie pomiędzy doręczeniem oświadczenia woli o wypowiedzeniu
umowy o pracę a rozpoczęciem biegu
okresu wypowiedzenia. Jeżeli wraz z zakończeniem okresu wypowiedzenia doszło
do rozwiązania umowy o pracę, ze względu
na brak wiedzy pracodawcy o ciąży pracownicy w dniu zakończenia stosunku pracy, to pracownica będzie mogła domagać
się przed sądem pracy przywrócenia do
pracy lub zasądzenia odszkodowania. Pracownica nie może jednak domagać się
uznania, że umowa o pracę trwa nadal, jeżeli w dniu składania przez nią oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy o pracę
nie była w ciąży, a zaszła w ciążę po tej dacie (wyrok SN z dnia 3 lutego 1993 r., I PZP
72/92). Warto wspomnieć jeszcze o postanowieniu SN z dnia 13 września 1979 r.
(I PRN 84/79, OSNC 1980, nr 3, poz. 58), w
myśl którego zakaz rozwiązywania umów
o pracę obowiązuje również w sytuacji, gdy
pracownica zaszła w ciążę w okresie wypowiedzenia, a po okresie wypowiedzenia
przerwała ciążę.1
Od wskazanej zasady istnieją dwa wyjątki. Zakazu wypowiadania i rozwiązywania
umów o pracę „nie stosuje się do pracownicy w okresie próbnym, nie przekraczają-
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cym jednego miesiąca” (art. 177 § 2 k.p.).
Sformułowanie tego przepisu przez ustawodawcę może budzić wątpliwości, czy
dotyczy wyłącznie zatrudnionych, z którymi zawarto umowę na okres próbny nie
przekraczający miesiąca, czy również pracownic, których okres trwania umowy
określono w jej treści na okres przekraczający jeden miesiąc, lecz pracodawca doręczył oświadczenie o wypowiedzeniu przed
upływem jednego miesiąca. Należy przyjąć
pierwszą ze wskazanych ewentualności.
Drugim wyjątkiem od bezwzględnego
zakazu wypowiadania umów o pracę kobietom w ciąży jest upadłość lub likwidacja
zakładu pracy. Ogłoszenie upadłości następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia
28 listopada 2003 r. – Prawo upadłościowe
i naprawcze (Dz. U. z 2012 r. poz. 1112 z
późn. zm.) w formie postanowienia sądu
upadłościowego. Ochronę kobiet w ciąży
wyłącza zarówno ogłoszenie upadłości
z możliwością zawarcia układu, jak i ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację
majątku dłużnika. Nie należy utożsamiać
upadłości pracodawcy z samym złożeniem
wniosku o ogłoszenie upadłości. W przypadku likwidacji, pracodawca jest uprawniony do wypowiedzenia umowy o pracę
już w ramach trwającej likwidacji, a nie dopiero po likwidacji pracodawcy. Sam fakt
zarządzenia likwidacji będzie uzasadniać
wypowiedzenie umowy o pracę (wyrok SN
z dnia 10 września 1998 r., I PKN 310/98,
OSNP 1999/19/614). Likwidacja pracodawcy jest z reguły procesem ciągłym, nie można zatem przyjąć, że pracodawca jest uprawniony do wypowiedzenia umowy o pracę
dopiero, gdy doszło do faktycznego zlikwidowania pracodawcy, bo jeżeli likwidacja
zostałaby zakończona, brak byłoby podmiotu, który mógłby rozwiązać stosunek
pracy.2

Bez okresu wypowiedzenia
Obowiązujące przepisy przewidują dwie
sytuacje, w których pracodawca może rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę bez
zachowania okresu wypowiedzenia. Pierwsza z przyczyn zawinionych przez pracow-

I P 11/2014

nika (art. 52 k.p.), druga z przyczyn przez
pracownika niezawinionych, ze względu
na długotrwałą niezdolność do pracy spowodowaną przez chorobę (art. 53 k.p.).
Z art. 177 k.p. wynika wprost, że pracodawca jest uprawniony do rozwiązania umowy
o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia tylko z przyczyn zawinionych przez
pracownicę. Należy w tym miejscu podkreślić, że tak sformułowana treść przepisu
uprawnia pracodawcę do rozwiązania
umowy o pracę bez wypowiedzenia w każdej z wymienionych przyczyn zawartych w
art. 52 k.p., a nie tylko w razie ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych
obowiązków pracowniczych. Przypomnijmy te przesłanki: 1. ciężkie naruszenie
przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych; 2. popełnienie
przez pracownika w czasie trwania umowy
o pracę przestępstwa, które uniemożliwia
dalsze zatrudnianie go na zajmowanym
stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem; 3. zawiniona przez pracownika utrata uprawnień koniecznych
do wykonywania pracy na zajmowanym
stanowisku.
Warunkiem rozwiązania stosunku pracy
bez wypowiedzenia jest jednak uzyskanie
przez pracodawcę uprzedniej (tzn. musi to
nastąpić przed złożeniem przez niego
oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę) zgody zakładowej organizacji związkowej, której pracownica jest członkiem, lub,
jeżeli do niej nie należała, gdy zwróci się do
niej z wnioskiem o reprezentowanie. Jeżeli
u pracodawcy nie działa żadna organizacja
związkowa, jest on uprawniony do samodzielnego podjęcia decyzji o rozwiązaniu
umowy o pracę bez zachowania okresu
wypowiedzenia. Orzecznictwo dopuszcza
możliwość uzyskania zgody związku zawodowego już po ustaniu stosunku pracy w
wyjątkowej sytuacji: jeżeli w chwili rozwiązania umowy o pracę na podstawie art. 52
k.p. pracodawca nie wiedział o ciąży zwolnionej pracownicy, gdyż nie złożyła ona
świadectwa lekarskiego, to zgoda ta może
być skutecznie wyrażona po rozwiązaniu
umowy o pracę, nie później jednak niż do

13

chwili wydania orzeczenia w przedmiocie przywrócenia do
pracy lub odszkodowania (wyrok SN z dnia 3 czerwca 1998 r.,
I PKN 164/98, OSNAPiUS 1999, nr 11, poz. 366).
Należy podkreślić, że – niezależnie od wynikającego z
przepisów zakazu wypowiadania umowy o pracę kobiecie w
ciąży – złożone przez pracodawcę oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem lub bez zachowania
okresu wypowiedzenia wywiera skutek w postaci rozwiązania umowy o pracę. W związku z tym, z punktu widzenia pracownicy, niezwykle istotne jest złożenie odwołania do właściwego sądu pracy w stosownym terminie, czyli do 7 dni kalendarzowych od rozwiązania za wypowiedzeniem i 14 dni
przy rozwiązaniu bez wypowiedzenia. W przypadku gdy kobieta w momencie doręczenia przez pracodawcę oświadczenia woli ma świadomość, że jest w ciąży, sprawa jest oczywista. Wątpliwości może natomiast budzić sytuacja, w której
kobieta wiedzę o fakcie, że jest w ciąży, uzyskuje już po doręczeniu przez pracodawcę oświadczenia o rozwiązaniu umowy za wypowiedzeniem lub bez. Sąd Najwyższy w wyroku z
dnia 25 kwietnia 2012 r. zajął stanowisko, iż pracodawca nie
ma obowiązku przywracać do pracy kobiety w ciąży, jeśli ta
zwlekała z odwołaniem się od wypowiedzenia do sądu. Jeżeli kobieta po zwolnieniu z pracy zorientuje się, że jest w ciąży,
może, co do zasady, żądać przywrócenia do pracy, przy czym
pozew w tej sprawie powinna złożyć w ciągu 7 dni od uzyskania potwierdzenia, że spodziewa się dziecka, a nie gdy lekarz określi termin porodu (II PK 209/11).

z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, zgodnie z którym „do umowy o pracę zawartej z pracownikiem tymczasowym nie stosuje się art. 177 § 3 k.p.”
Oznacza to, że niezależnie od stopnia zaawansowania ciąży
w dniu ustalonym w treści zawartej z pracownikiem umowy
o pracę zawartej na czas określony jako ostatni dzień zatrudnienia umowa ta ulegnie rozwiązaniu.
Drugi wyjątek dotyczy umowy o pracę na czas określony
zawartej w celu zastępstwa pracownika w czasie jego
usprawiedliwionej nieobecności w pracy, gdyż do takich
umów nie stosuje się zasady przedłużenia zatrudnienia do
dnia porodu (art. 177 § 31 k.p.). Od momentu zajścia w ciążę pracownica zatrudniona na zastępstwo jest jednak chroniona przed rozwiązaniem za wypowiedzeniem przez pracodawcę umowy o pracę, tak jak umowy o pracę innego rodzaju. Taki wniosek płynie wprost z treści art. 177 k.p., bowiem przepis ten pozbawia ochrony wyłącznie pracownicę
zatrudnioną w okresie próbnym, nie przekraczającym jednego miesiąca. Wyłączenie przez ustawodawcę zasady
przedłużenia do dnia porodu okresu zatrudnienia w odniesieniu do umów o pracę na zastępstwo uzasadnione jest
celem zawarcia takiej umowy. Ponieważ pracownik zostaje
zatrudniony w celu zastępstwa innego pracownika, umowa
ta rozwiązuje się z chwilą powrotu do pracy pracownika zastępowanego.3
specjalista Piotr Bogdański
OIP Katowice, Oddział Gliwice

„Przedłużenie” umów terminowych
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Gdzie drwa rąbią…
Wypadkowość w leśnictwie w minionych latach można porównać do tej
w przemyśle ciężkim czy górnictwie,
jeśli chodzi o ciężar wypadków. Mówił o tym Sławomir Kucal, naczelnik
w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, która była
organizatorem regionalnych, otwartych zawodów drwali. Odbyły się one
we wrześniu tego roku w Nadleśnictwie Gryfice, a stanowiły eliminacje
do mistrzostw Polski, które z kolei są
przedbiegami do mistrzostw świata,
mających się odbyć w 2016 roku w
Polsce.
Jednym z głównych założeń w tej rywalizacji jest
promocja i utrwalanie wśród pilarzy bezpiecznych
zachowań podczas prac leśnych, a także znajomości
przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Od lat współorganizatorem konkursów dla pilarzy
w województwie zachodniopomorskim jest Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie.
W grupie sędziów legitymujących się międzynarodowymi certyfikatami był inspektor pracy Rafał Sojka, leśnik z wykształcenia i z zamiłowania. Na co
dzień prowadzi kontrole prac leśnych, dlatego bardzo dobrze zna realia, w których nierzadko dochodzi
do łamania przepisów bhp, a w konsekwencji także
do ciężkich wypadków przy pracy. Badał wiele tego
typu zdarzeń, także tych najtragiczniejszych, które
zawsze zostają w pamięci. W sierpniu br. przy usuwaniu z powierzchni roboczej złomów i wywrotów, które spowodował huragan, jeden z pracodawców wyrzynał sortymenty z leżącego wywrotu brzozowego.
W tym czasie jego pomocnik został uderzony i przygnieciony przez czub złomu podpartego, znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie wyrabianego wywrotu, który zsunął się na niego. Młody człowiek doznał złamania kręgosłupa, wstrząśnienia mózgu, połamania szczęki. Według inspektora Sojki, przyczyny
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tego typu wypadków tkwią najczęściej w niefrasobliwości tych, którzy nie przestrzegają zasad bezpieczeństwa, np. stref niebezpiecznych, niezachowania
właściwej kolejności prac czy właściwego przygotowania sprzętu umożliwiającego wykonanie zadania
od początku do końca.
Mając to na względzie, a także zagrożenia, których
w leśnictwie nie brakuje, inspektor przygotował zestaw punktowanych pytań, z którymi musiało się
zmierzyć 22 zawodników. Dla niektórych okazały się
one zbyt trudne, choć dotyczyły kwestii absolutnie
podstawowych. To świadczy o tym, że wciąż potrzebne są inspektorskie działania, także te prewencyjne
polegające na edukowaniu. Między innymi dlatego
szczecińscy inspektorzy zachęcili dyrektora Technikum Leśnego w Starościnie-Rzepinie, Przemysława
Jarosika, by w ramach programu „Kultura bezpieczeństwa” szkolić tamtejszą młodzież, bazując na
przykładach z życia. To sposób, który zapewnia zainteresowanie, a to z kolei jest gwarancją zapamiętania
wiedzy, gdyż nie jest ona oderwana od realiów. Pozwoli to wykształcić właściwe nawyki, co jest nieocenione w niebezpiecznym zawodzie pilarza.

Sztafeta pokoleń
Zawodnik po komendzie „start” podchodzi do
drzewa, wykonuje rzaz podcinający, który nadaje kierunek obalanemu drzewu. Od jego dokładności zależy, w którym miejscu drzewo upadnie, co w zawodach oznacza zdobycie określonej liczby punktów;
maksymalnej, gdy drzewo trafi wprost na palik. Miarą
precyzyjnej ścinki drzew na co dzień jest zachowanie
zdrowia, a często i życia pilarzy, którzy doskonale
wiedzą, jakie ma to znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa ich pracy. Obalanie i okrzesywanie
drzew należy do kategorii prac niebezpiecznych i
gdy dochodzi przy tym do wypadków, to są one zwykle ciężkie lub śmiertelne. Wieść o nich w środowisku
pilarzy niesie się bardzo szybko i jest przestrogą, ale
także motywacją do szlifowania swoich umiejętności, np. podczas zawodów takich jak te w Nadleśnictwie Gryfice.
Wśród przeszło dwudziestu zawodników z zakładów usług leśnych znalazł się Marek Bargowski z firmy „Zrąb” w Nadleśnictwie Gniezno. Podczas ścinki
drzew zdobył największą liczbę punktów, 625 na 660
możliwych do uzyskania, co okazało się najlepszym
rezultatem; nie tylko tego etapu zawodów. Ten doświadczony pilarz, pracujący w zawodzie już 23 lata,
wygrał także kolejne konkurencje, zdobywając

pierwsze miejsca w różnych kategoriach. To kwalifikuje go do przyszłorocznych mistrzostw Polski i otwiera
możliwość walki o udział w światowej
rywalizacji drwali już za dwa lata. W
ten sposób trafił do elity tego ciężkiego i obarczonego wieloma zagrożeniami zawodu. Zawsze ma tego świadomość, dlatego mówi, że do każdego ścinanego czy okrzesywanego
drzewa podchodzi z wielką rozwagą i
z szacunkiem. Zawsze stara się przy
tym pamiętać rady starszych kolegów
i swoich mistrzów, którzy powtarzali,
że drzewo do końca się broni i jest nieprzewidywalne, gdy pilarz staje z nim
w szranki. Dlatego przed ścinką warto
je dotknąć i przeprosić. Znajomość i
stosowanie się do przepisów bhp w
lesie jest dla Bargowskiego punktem
wyjścia, dopełnieniem są umiejętności i rozsądek. Tego nigdy nie może
przesłonić chęć zysku, a więc i pośpiech, bo to się zawsze zemści, tak jak
brak różnych zabezpieczeń, w tym
także tych osobistych. One wyróżniały
go pośród wszystkich zawodników,
którzy z nutą zazdrości patrzyli na każdy szczegół jego wyposażenia. Jako
jedyny przenosił swoją piłę w specjalnej torbie-etui. Przyda mu się kolejna,
bo wśród wielu nagród zdobył także
nowoczesne markowe pilarki. Jedno
ze swoich trofeów postanowił przekazać najmłodszemu uczestnikowi turnieju, by zachęcić go dalszej pracy nad
sobą. Mówił, że ta swoista sztafeta pokoleń buduje więź, która w tym zawodzie ma specjalny wymiar.

Nie strach a respekt
Są takie drzewa, które zapamiętam
na zawsze, mówił zawodnik z numerem 1, Przemysław Kruszewski z Zakładu Usług Leśnych „Bóbr” Marcina
Szury. Mają po sto kilkadziesiąt lat i są
ogromne. Na pniaku jednego z nich
zmieściły się trzy osoby wraz ze sprzętem. Obalenie tego drzewa było sztuką, która wymaga nie tylko umiejętno-

ści, ale i pokory, co często podkreślają
spotykani w terenie inspektorzy pracy. Można się ich zapytać, poradzić;
Kruszewski pozytywnie odbiera nawet te sytuacje, w których inspektor
zwraca uwagę, mówi o nieprawidłowościach, bo to przecież dla dobra
pracowników lasu. Dlatego kontrole
prac leśnych są potrzebne i powinny
być częstsze.
Podziela to zdanie przedstawiciel
pracodawców, a jednocześnie członek
jury zawodów i ich międzynarodowy
obserwator Romuald Roman, wiceprezes Zarządu Głównego Przedsiębiorców Leśnych. Zapytany, co mówi
swoim pracownikom, gdy wyruszają
do pracy, odpowiada: żeby bezpiecznie z niej wrócili do domu, bo to dla
wszystkich jest najważniejsze. Wspomina zdarzenie, gdy przy ścince drzewa jedno drzewo poleciało na drugie,
a to z kolei upadło na szosę, po której
poruszały się samochody i piesi. Dosłownie centymetry dzieliły ich od nieszczęścia. Choć nikomu nic złego się
wtedy nie stało, to było naprawdę niebezpiecznie. Inspektor pracy potwierdził później w rozmowie, że tu karty
rozdawała natura, nie ludzie, przy
zbiegu niesprzyjających okoliczności.
Pierwszorzędną zasadą wykonywania wszelkich prac przez drwali, operatorów pilarek jest dbałość o przestrzeganie zasad określonych w instrukcjach, bo to zapewnia bezpieczeństwo, podkreślał Krzysztof Wróbel, zastępca dyrektora Regionalnej
Dyrekcji Lasów Państwowych w
Szczecinie, zwracając się do uczestników tegorocznych regionalnych zawodów drwali w woj. zachodniopomorskim. Z zadowoleniem przyjął deklarację szefa Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie Mariana
Szyszko, który zapewnił o kontynuacji wspólnych przedsięwzięć, bo ich
efekty są tak wymierne, jak zadowalające są wyniki zakończonego turnieju.
Beata Pietruszka-Śliwińska
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Ścinka na dokładność to jedna z konkurencji przeprowadzonych w
Nadleśnictwie Gryfice, którego gospodarzem jest nadleśniczy Paweł Gzyl.

Uczestnicy zawodów drwali oraz publiczność korzystali
z porad udzielanych przez inspektorów pracy oraz
otrzymywali wydawnictwa PIP.

Gdzie drwa rąbią…
W sali konferencyjnej Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego
„Bażyna” w Pogorzelicy odbył się test wiedzy o bhp przy
pracach leśnych, przygotowany przez inspekcję pracy.

Na stadionie w Niechorzu
przeprowadzono konkurencje:
wymiana piły łańcuchowej,
przerzynka złożona,
przerzynka na dokładność,
okrzesywanie.

Fot. Janusz Ignaczak

Cezary Pytlarz

Z inspektorskiej praktyki

Prawa delegowanych obywateli UE i EOG

Artykuł przedstawia
problematykę zatrudniania cudzoziemców
delegowanych na terytorium Polski przez pracodawców zagranicznych z siedzibą w krajach należących do Unii
Europejskiej (UE) oraz
Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (EOG).
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Pomimo kolejnych nowelizacji ustawy o
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy1 wprowadzone przepisy pozostawiają sprawy nieuregulowane. Sytuacja taka
utrudnia inspektorom pracy prowadzenie
kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców, co ma istotny wpływ na skuteczność działania inspektorów. Ustawodawca
wprowadził obowiązek wyznaczenia pełnomocnika podmiotu zagranicznego, od
którego inspektor pracy może żądać określonych dokumentów oraz informacji, jednakże wyznaczenie pełnomocnika dotyczy
tylko pracodawców zagranicznych z siedzibą w krajach nienależących do UE oraz
EOG. W przypadku pracodawców mających siedzibę w UE oraz EOG wyegzekwowanie takich obowiązków tak naprawdę
może zależeć tylko od dobrej woli przedstawicieli podmiotów zagranicznych oraz
skutecznych zabiegów inspektorów pracy.
Podstawowe przepisy, które należy stosować, zawiera art. 671-2 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. – Kodeks pracy2, zgodnie z
którym w stosunku do cudzoziemców delegowanych do pracy w Polsce muszą być
zachowane warunki dotyczące:
● norm i wymiaru czasu pracy oraz okresów odpoczynku dobowego i tygodniowego;
● wymiaru urlopu wypoczynkowego;
● minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych
przepisów;
● wysokości dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych;
● bezpieczeństwa i higieny pracy;
● uprawnień pracowników związanych
z rodzicielstwem;

● zatrudniania młodocianych oraz wykonywania pracy lub innych zajęć zarobkowych przez dziecko;
● zakazu dyskryminacji w zatrudnieniu;
● wykonywania pracy zgodnie z przepisami o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.
Nie ulega wątpliwości, że cudzoziemcy w
zakresie przestrzegania wskazanych przepisów nie mogą być gorzej traktowani niż
polscy pracownicy, co w przypadku naruszenia będzie skutkowało wszczęciem postępowania wykroczeniowego.

Problematyka kontrolna
Kontrolę rozpoczęto w polskim przedsiębiorstwie górniczym działającym na terenie województwa śląskiego. Z analizy dokumentów wynikało, że na mocy umów
handlowych pomiędzy tym przedsiębiorstwem a podmiotem zagranicznym z siedzibą w Republice Słowackiej ponad 50
obywateli słowackich zostało oddelegowanych do wykonywania robót górniczych
pod ziemią w Polsce, polegających m.in. na
wykonaniu drążenia pochylni transportowo-wentylacyjnej techniką strzałową,
przebudowie pochylni transportowo-wentylacyjnej, wykonaniu skrzyżowania półpłaskiego jednostronnego pochylni transportowo-wentylacyjnej oraz wykonaniu
podziemnego zbiornika węgla surowego.
Uwagę inspektorów pracy zwróciły zapisy
zawarte w okazanych umowach, zgodnie z
którymi delegowanym cudzoziemcom
ustalono rozkład czasu pracy w cyklach
siedmiodniowych, w 12-godzinnym wymiarze dobowym. Dokonane przez inspek-
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torów pracy ustalenia doprowadziły do podjęcia czynności
kontrolnych w podmiocie zagranicznym, które prowadzone
były wspólnie przez inspektorów pracy sekcji legalności zatrudnienia oraz sekcji górnictwa podziemnego. Jednakże w
miejscu pracy delegowanych pracowników żaden obywatel
Słowacji nie został upoważniony do reprezentowania wskazanego podmiotu. W związku z tym inspektorzy pracy wyjaśnili
przedstawicielom firmy zagranicznej podstawę prawną swoich działań oraz zwrócili się do podmiotu kontrolowanego o
wyznaczenie takiego pełnomocnika. Kolejne czynności kontrolne zaplanowano po wyznaczeniu pełnomocnika. W międzyczasie inspektorzy pracy telefonicznie po raz kolejny wyjaśniali osobom przebywającym w siedzibie firmy na Słowacji
obowiązki podmiotu delegującego pracowników na terytorium RP i związane z tym uprawnienia polskiej inspekcji pracy.
Po wyznaczeniu pełnomocnika inspektorzy pracy omówili
wspólnie zakres podstępowania kontrolnego oraz dokumenty
niezbędne do jego przeprowadzenia. Należy podkreślić, że
osoba upoważniona do reprezentowania podmiotu zagranicznego nie posiadała funkcji władczych wobec zatrudnianych pracowników. Oznaczało to, że w przypadku konieczności natychmiastowej interwencji inspektora pracy, np. wydania
decyzji związanej z bezpośrednim zagrożeniem życia i zdrowia
obywateli słowackich, na terenie podmiotu kontrolowanego
nie było osoby, do której należałoby skierować decyzję.
W trakcie kolejnych czynności kontrolnych ustalono, że przy
pracach pod ziemią obywatele Słowacji zostali zatrudnieni na
stanowiskach robotniczych oraz kierowniczych (brygadziści).
Z uwagi na przepisy dotyczące prac w podziemnych zakładach
górniczych nadzór nad tymi pracami powierzony został obywatelom polskim w przedsiębiorstwie. W czasie prowadzonych działań inspektorzy pracy zwrócili uwagę na możliwość
świadczenia pracy przez pracowników delegowanych w warunkach przekroczenia najwyższych dopuszczalnych natężeń i

stężeń (NDN, NDS). Wystąpiono więc do polskiego przedsiębiorcy o wyniki pomiarów czynników szkodliwych na stanowiskach pracy związanych z kontrolowanymi robotami górniczymi. Na podstawie okazanych wyników stwierdzono, że w stosunku do hałasu oraz pyłu całkowitego i pyłu respirabilnego
badania potwierdzały przekroczenia wartości NDN, NDS. Wobec tego inspektorzy pracy zażądali od polskiego przedsiębiorcy dokumentów dotyczących miejsca pracy cudzoziemców na terenie, na którym stwierdzono naruszenia NDN, NDS,
a także ewidencji pozwalającej na ustalenie czasu pracy w tych
miejscach. Analiza wskazanych dokumentów potwierdziła, że
w stosunku do obywateli słowackich (tak samo jak i polskich)
naruszono przepisy dotyczące zakazu pracy powyżej ośmiu
godzin na stanowiskach pracy, na których występują przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń lub natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia.
Następnie inspektorzy pracy ustalali przygotowanie do pracy pracowników delegowanych. Dla zatrudnianych cudzoziemców pełnomocnik podmiotu zagranicznego okazał – posiadane w miejscu pracy – zaświadczenia lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowiskach zlokalizowanych w podziemnych wyrobiskach oraz zaświadczenia o ukończeniu szkoleń w zakresie obowiązujących
w zakładzie górniczym przepisów bezpieczeństwa i higieny
pracy, prowadzenia ruchu oraz bezpieczeństwa pożarowego,
występujących zagrożeń, porządku i dyscypliny pracy, zasad
łączności i alarmowania, znajomości rejonu prac, a także zgłaszania wypadków i zagrożeń, wynikających z przepisów rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych3.
Z uwagi na to, iż pełnomocnik nie posiadał innych dokumentów, w trakcie czynności kontrolnych istotne stało się uzyskanie z siedziby podmiotu zagranicznego informacji i doku-

mentów pozwalających na weryfikację stanu przestrzegania
pozostałych regulacji kodeksowych. Inspektorzy pracy wystosowali więc do podmiotu kontrolowanego żądanie, poprzedzone telefonicznymi wyjaśnieniami, okazania dokumentów dotyczących czasu pracy, wynagrodzeń oraz innych
świadczeń związanych z pracą. W wyniku tego żądania pełnomocnik przekazywał kolejne dokumenty dotyczące ewidencjonowania godzin pracy cudzoziemców. Otrzymane informacje konfrontowane były na bieżąco z ewidencją czasu
pracy w miejscu pracy cudzoziemców, która została uzyskana od polskiego przedsiębiorcy. Źródłem tych informacji
były odczyty z rejestru „zjazdów pod ziemię i wyjazdów”. Po
wnikliwej analizie wykazano, że w stosunku do delegowanych obywateli słowackich, którzy zostali zatrudnieni na
podstawie umów o pracę, naruszono przepisy Kodeksu pracy dotyczące:
● zakazu pracy powyżej 8 godzin na stanowiskach pracy,
na których występują przekroczenia najwyższych dopuszczalnych NDN, NDS;
● zakazu pracy w godzinach nadliczbowych w warunkach
przekroczenia przeciętnie 40-godzinnej tygodniowej normy
czasu pracy;
● 11-godzinnego odpoczynku dobowego – stwierdzono,
że pracownicy wykonywali pracę w wymiarze przekraczającym 13 godzin w dobie pracowniczej;
● 24-godzinnego odpoczynku tygodniowego – ujawniono przypadki pracy przez kolejne 7 dni w wymiarze 12-13
godzin na dobę;
● nierzetelności prowadzenia ewidencji czasu pracy.
W trakcie kolejnych czynności kontrolnych pełnomocnik
podmiotu zagranicznego dostarczał inspektorom pracy kolejne dokumenty dotyczące wypłacanych wynagrodzeń za
pracę z podziałem na poszczególne świadczenia. Analiza
okazanych list wynagrodzeń w zestawieniu z dokumentacją
czasu pracy wykazała: brak wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, brak dodatku do wynagrodzenia za
pracę w godzinach nadliczbowych oraz nieterminowo wypłacane wynagrodzenia za pracę.
Protokół z kontroli został podpisany po wcześniejszym
jego omówieniu z przedstawicielem podmiotu zagranicznego oraz przetłumaczeniu (we własnym zakresie przez podmiot kontrolowany) na język słowacki; skonsultowano go z
działem prawnym firmy słowackiej.
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w stosunku do osoby winnej zastosowano sankcje przewidziane
przepisami prawa, tj. nałożono mandat karny. Ponadto do
podmiotu zagranicznego zostały skierowane środki prawne
dotyczące przestrzegania obowiązujących na terenie RP
przepisów w zakresie czasu pracy oraz zobowiązujące podmiot zagraniczny do naliczenia i wypłacenia wynagrodzeń
wraz z dodatkami za pracę w godzinach nadliczbowych.
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W wyniku przeprowadzonej po okresie miesiąca rekontroli
stwierdzono, że dla obywateli słowackich został opracowany
nowy system pracy obejmujący 8 godzin na dobę w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy, zapewniono też przestrzeganie przepisów art. 672 k.p. Natomiast w zakresie wypłacanych wynagrodzeń inspektorzy uzyskali informację, że
podmiot zagraniczny dokonuje niezbędnych ustaleń, mających na celu naliczenie i wypłacenie delegowanym pracownikom wymaganych świadczeń pieniężnych za wykonywaną pracę w Polsce.

Wymagane zmiany
Przeprowadzone czynności kontrolne wskazują, że inspektor pracy w czasie kontroli podmiotów zagranicznych
może natrafić na spore utrudnienia. W opisanej kontroli inspektorzy pracy mimo problemów wykonywali swoje obowiązki, jednak w przypadku zetknięcia się z brakiem osób
wyznaczonych do reprezentowania podmiotu zagranicznego czy brakiem możliwości uzyskania dokumentów w miejscu pracy podstawowe działania inspektorów mogą zostać
poważnie sparaliżowane. Dotyczy to przede wszystkim
przypadków wymagających natychmiastowej reakcji inspektora pracy.
Dlatego nadal aktualne pozostają zagadnienia, które powinny znaleźć swoje odzwierciedlenie w przepisach. Regulacje dotyczące podmiotów zagranicznych (z UE, EOG) powinny jednoznacznie nałożyć na podmioty, które delegują pracowników do pracy w Polsce, obowiązek wyznaczenia pełnomocnika oraz wskazania miejsca przechowywania wymaganych dokumentów na terenie RP. Zmiany te mają wpływ
na skuteczność nadzoru organów państwa nad wykonywaniem pracy przez cudzoziemców delegowanych na terytorium Polski przez pracodawców zagranicznych z siedzibą
w krajach należących do UE/EOG.
st. inspektor – specjalista Cezary Pytlarz
OIP Katowice

Przypisy:
1

Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2010 r. Nr 257, poz. 1725).
2
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst
jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.).
3
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca
2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz.U. Nr
139, poz. 1169 ze zm. z 2006 r. Nr 124, poz. 863).
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Nowości wydawnicze PIP
„Budownictwo. O bezpieczeństwie na stanowiskach pracy" to materiał pomocniczy dla branży budowlanej do wykorzystania podczas instruktażu
stanowiskowego. Broszura składa się z 19 kart. Każda z nich przedstawia w sposób syntetyczny najważniejsze zasady bezpiecznego wykonywania pracy. Wszystkie zawierają podstawową listę kontrolną.
Autorką opracowania jest nadinspektor Dagmara
Kupka z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi.
Broszurę poprzedza wstęp inż. Urszuli Gawrysiak,
omawiający: zagospodarowanie placu budowy, planowanie procesu budowlanego, plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), zasady ochrony przed
zagrożeniami, warunki socjalne i higieniczne pracowników oraz pierwszy dzień na budowie.

Broszura pt. „Czas pracy kierowców” zawiera przepisy regulujące normy czasu pracy kierowców, przerwy i odpoczynki, dyżur,
systemy i rozkłady czasu pracy, pracę w porze nocnej, pracę w niedzielę i święta oraz
pracę w dniu rozkładowo wolnym od pracy.
Autorka publikacji Małgorzata Zofia Staszewska wyjaśnia w przystępny sposób,
jak należy interpretować i stosować ustawę
o czasie pracy kierowców. Przepisy regulujące czas pracy kierowców są jednym z elementów decydujących o zdrowej i bezpiecznej pracy, co ma bezpośrednie ekonomiczne przełożenie na zyski pracodawcy.
Jest to już czwarte zaktualizowane wydanie tej pozycji.
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Jesienne
prace polowe

głym roku, w ten sposób przestrzegając ich przed zagrożeniami i wypadkami. Rolnicy otrzymywali broszury PIP, poruszające tematykę technicznego bezpieczeństwa pracy oraz
ochrony zdrowia dzieci i młodzieży na terenach wiejskich.
Najmłodsi mogli liczyć m.in. na opaski i kamizelki odblaskowe, koszulki czy czapeczki z logo kampanii „Szanuj życie!
Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym”.

Na terenie województwa lubelskiego każdego
roku dochodzi do wielu tragicznych wypadków
podczas prowadzonych przez rolników jesiennych
prac polowych. Przyczynami nieszczęśliwych zdarzeń są pośpiech, rutyna, zmęczenie, a także brak
świadomości zagrożeń i zła organizacja pracy.

Na półmetku jesiennych prac polowych w woj. lubelskim
przeprowadzono 63 wizytacje, podczas których oceniano
bezpieczeństwo pracy ok. 110 rolników indywidualnych z
terenów: Jabłonnej, Wojciechowa, Wąwolnicy, Trawnik, Bożechowa, Fajsławic, Ludwina, Strzyżewic, Spiczyna.
specjalista Tomasz Abramczyk
OIP Lublin

Nagle, prawdopodobnie pociągnięty lejcami, spadł z wozu
wprost pod kopyta. Konie go stratowały. W bardzo ciężkim
stanie trafił do szpitala. Miał połamane żebra, krwiak opłucnej oraz liczne urazy, m.in. brzucha i czaszki. Przeszedł długą
i skomplikowaną operację.

☞ W gminie Stanin 55-letnia kobieta wykonywała prace
związane ze zbiorem kukurydzy. Gdy kombajn zatrzymał się,
kobieta podeszła bliżej i wrzucała nieskoszone pędy kukurydzy do sieczkarni. Prawdopodobnie wskutek nieuwagi podeszła za blisko urządzenia i maszyna razem z pędami wciągnęła obie nogi kobiety pod tarcze z nożami, powodując ich
częściowe usunięcie. Poszkodowana zmarła w szpitalu.

Wizytacje u rolników i uczniów
We wrześniu br. pracownicy Okręgowego Inspektoratu
Pracy w Olsztynie, przy współpracy z KRUS, przeprowadzili
wizytacje w gospodarstwach, w których wcześniej zdarzyły
się wypadki podczas pracy rolniczej.
Przeprowadzono też wizytacje gospodarstw, w których
praktyki odbywali uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych w
Smolajnach. Program nauczania w klasach II i III techników
rolniczych przewiduje odbycie praktyk zawodowych w gospodarstwach szkoleniowych współpracujących ze szkołą
oraz w gospodarstwach rodzinnych. W trakcie wizytacji, w
których uczestniczyli pracownicy OIP i opiekunowie praktyk,
właścicielom gospodarstw i uczniom zwracano uwagę na
zagrożenia występujące w danych gospodarstwach, na podstawie listy kontrolnej można było ocenić stan bezpieczeństwa oraz zagrożenia występujące w gospodarstwie. Uczniowie otrzymali nowe wydawnictwa PIP związane z kampanią
„Szanuj życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym”.
OIP Olsztyn

Dążąc do ograniczenia liczby wypadków przy pracy rolniczej, Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie podejmuje liczne inicjatywy edukacyjne, doradcze i popularyzatorskie w
zakresie bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia wśród rolników indywidualnych i członków ich rodzin. Działania te
prowadzone są w ramach kampanii „Szanuj życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym”.

Inspekcyjne wizytacje
Przykładem działań profilaktycznych są wizytacje prac polowych przeprowadzane w okresie jesiennym. Do zalet takiej
formy działania inspekcji należy możliwość szybkiego reagowania w razie wykrytych nieprawidłowości, wskazanie rolnikowi błędów na konkretnych przykładach zaobserwowa-
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nych podczas wizytacji, udzielenie porad technicznych lub
zalecenie wykonania określonych zmian służących poprawie
bezpieczeństwa pracy. Podczas tegorocznych wizytacji prac
polowych dokonywane były przeglądy stanu technicznego
maszyn i pojazdów rolniczych. Szczególnie zwracano uwagę
na zagrożenia wynikające z braku wymaganych osłon na ruchomych elementach napędowych i roboczych. Zaobserwowano duży odsetek maszyn zagrażających życiu i zdrowiu
obsługujących je osób. Nieprawidłowości miały związek
m.in. z wadami konstrukcyjnymi, niewłaściwymi rozwiązaniami technicznymi i ergonomicznymi oraz z wysokim stopniem zużycia niektórych maszyn.
Inspektorzy i specjaliści OIP w Lublinie przytaczali rolnikom okoliczności zdarzeń wypadkowych, które miały miejsce na terenie województwa lubelskiego w bieżącym i ubie-
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☞ W gminie Krasnystaw 58-latek próbował na działce
ciągnikiem wyrwać drzewo owocowe z korzeniami. Najpierw odkopał je i podciął korzenie, następnie owinął linką,
którą przymocował do ciągnika. Zaczął szarpać, aby zerwać z
korzeni. W pewnym momencie drzewo przeważyło w jego
stronę, ursus przewrócił się do góry kołami. Mężczyzna znalazł się pod spodem. W ciągu kilku minut sąsiedzi wydostali
go spod maszyny, ale na ratunek było już za późno; mężczyzna poniósł śmierć na miejscu.
☞ W gminie Dorohusk 46-letni mężczyzna konnym zaprzęgiem zwoził bele siana. Pomagali mu w tym dwaj znajomi. Kiedy załadowali wóz i ruszyli w drogę powrotną, konie
nagle się spłoszyły. Mężczyźni zeskoczyli z wozu, woźnica
próbował uspokoić galopujące zwierzęta, ale bezskutecznie.
I P 11/2014
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Na 95-lecie inspekcji pracy
Mówi, że zawsze szacuje ryzyko. Także wtedy,
gdy nurkuje w oceanie bądź skacze z wysokości
kilku tysięcy metrów ze spadochronem. Nazywa
to przenikaniem zawodowstwa, które jest przecież częścią życia. Absolutną bazę stanowi dla
niego rodzina, po trosze również ta inspekcyjna.

Inspektorska
kindersztuba
Z Mieczysławem Szczepańskim,
okręgowym inspektorem pracy w Gdańsku,
rozmawia Beata Pietruszka-Śliwińska.
W notatce o sobie napisał pan, że czuje się bogatym inspektorem pracy. Wielu pańskich kolegów nigdy nawet
nie pomyślałoby tak o sobie, z obawy o dwuznaczny tego
wydźwięk.
Przy pełnej transparentności moich prywatnych aktywów
nie mam powodu, by w ten sposób nie wyrażać się o moim
doświadczeniu zawodowym i stażu pracy, który w samej tylko inspekcji wynosi 25 lat, w tym przeszło 14 na stanowiskach kierowniczych, najpierw jako zastępca okręgowego
inspektora pracy do spraw nadzoru, a później szef okręgu.

nowane i głównie dlatego, jak twierdził, wszystko mu wychodziło. Ja oprócz dobrego planu mam też w życiu dużo
szczęścia.
W tych kategoriach odebrał pan również propozycję
pracy w inspekcji?
Dziś ją tak odbieram, ze względu na sytuację poprzedzającą przejście do inspekcji pracy. Wcześniej szefowałem dużej
firmie, spółdzielni inwalidów, skąd właściwie z dnia na dzień
zostałem odwołany; jak się później okazało, niesłusznie. Traf
chciał, że wtedy w zakładzie prowadzona była kontrola inspekcji pracy i właśnie od inspektor Ewy Major, kierującej
gdyńskim oddziałem, dowiedziałem się, że poszukują kandydatów na inspektorów pracy. Dobrze pamiętam rozmowę,
którą przeprowadził wówczas ze mną Zygmunt Tarczyński,
ówczesny zastępca okręgowego inspektora pracy. Jego spokój i powaga zrobiły na mnie duże wrażenie, każde jego słowo było rozważne i przemyślane. Nigdy nikogo nie poniżył,
miał czas, by wysłuchać i porozmawiać z pracownikiem. Miałem z nim okazję współpracować i wiele się od niego nauczyć, gdy już jako inspektor przygotowywałem projekty
decyzji do podpisu przez okręgowego. Inspektor Tarczyński
pozostał dla mnie wzorem szefa i człowieka. Do dziś słynne
są jego zasady, a wśród nich tzw. zasada czystego biurka,
którą mnie – jak widać – nie do końca udaje się stosować.

szpitali należących do korporacji. Związki zawodowe próbują narzucić, z kim i jak ma rozmawiać czy spotkać się. Ta presja wzbudziła jej obawy, które właśnie zgłosiła telefonicznie.
Bardzo dobrze zrobiła i to jej powiedziałem, doradzając też
dalsze postępowanie. Uważam, że zawsze w wątpliwych sytuacjach inspektorzy powinni znajdować wsparcie u szefa;
czuć, że ciężar odpowiedzialności w pewien sposób rozkłada
się na dwoje. To bardzo ważne, tak jak i stała możliwość komunikowania się z inspektorami; dlatego powinni mieć służbowe telefony. One pozwoliłyby również sprawniej zarządzać zespołem. Wgląd w jego pracę ułatwia system Navigator, dzięki któremu na bieżąco mogę obserwować i oceniać
pracę inspektorów; zweryfikować każdą dokumentację.
Swego czasu wprowadziłem pełną jej kontrolę przez nadinspektorów. To jednak nie znalazło aprobaty wśród zespołu,
związków zawodowych, które wystąpiły do głównego inspektora pracy o ujednolicenie systemu oceny. Bardzo doceniam rolę nadinspektorów, którzy koordynują pracę inspektorów pracy. Uważam, że to jest bardzo ważne ogniwo w całym systemie zarządzania urzędem, a więc i osiągania przez
niego efektów. Dobry nadinspektor jest jak przewodnik stada, za którym idą pozostali.
Wśród nich są także ci z najkrótszym stażem. Mają jakąś taryfę ulgową?
Muszą mieć, bo nabycie inspektorskiej kindersztuby wymaga czasu. Umiejętności przychodzą wraz z doświadczeniem. Pamiętam, że ja dopiero po trzech, czterech latach
mogłem pewnie rozmawiać czy dyskutować z fachowcami
z różnych branż, omawiać z nimi protokół kontroli, odważnie poruszać się po zakładzie, który kontroluję. Taki właśnie
czas daję początkującym inspektorom pracy, którzy nie są

W tym czasie zmieniali się główni inspektorzy pracy,
a pan pozostawał na stanowisku. Co mogło mieć na to
wpływ, poza kompetencjami oczywiście?
Myślę, że – paradoksalnie – moje przeświadczenie, że każdy dzień w roli szefa może być tym ostatnim. Nigdy nie miałem parcia na władzę. Wychodząc z pracy, pozostawiam
wszelkie sprawy i zadania tak, jakbym na drugi dzień miał już
do nich nie wrócić. To oczywiście nie oznacza, że nie planuję
pracy na kolejny dzień, wręcz przeciwnie, uważam, że bez
precyzyjnego zorganizowania zadań nie da się dobrze pracować, szczególnie gdy kieruje się urzędem. Dlatego wieczorem, zanim zasnę, staram się robić krótki rachunek sumienia,
bo wtedy wiem, co już zrobiłem, a z czym muszę się zmierzyć
nazajutrz. Takiego podejścia do pracy i życia nauczyli mnie
moi rodzice, którzy wciąż powtarzali, że bez dobrego planu
nie ma przyszłości. Tata zawsze miał wszystko dobrze rozpla-

Pomyślał pan kiedykolwiek, że takim szefem chciałby
pan być?
Chociaż miałem w życiu kilku szefów, poczynając od zakładów przemysłowych, gdzie moim zwierzchnikiem był dyrektor technikum, które ukończyłem, to jednak inspektor Tarczyński był dla mnie zawsze największym autorytetem. To był
człowiek, który na pewno do pracy nie przychodził
na „pańszczyznę”. Całkowicie podzielam takie poJako urzędnik państwowy nie identyfikuję się z żadną
dejście i powtarzam, że pracuję, bo lubię; także dlaopcją, bo mam stać na straży prawa i nie mogę ulegać
tego, że mam dobry zespół pracowników i mogę
niczyim wpływom, być od kogokolwiek uzależnionym.
polegać na swoich zastępcach. Oni pracują o wiele
więcej od mnie, bo ich praca ma inny charakter niż
moja, bardziej merytoryczny, nie menadżerski. Muszą wie- jeszcze w pełni samodzielni. Oni mają u mnie tzw. zieloną
dzieć dużo więcej ode mnie, jeśli chodzi o realizację zadań in- kartę, co oczywiście nie odnosi się do „robienia chałtury”
spekcji w terenie i dlatego muszą mieć możliwość działania i czy popełniania błędów merytorycznych, bo wtedy nie ma
podejmowania decyzji. Mam to szczęście, że zastępcą ds. tolerancji. Dlatego zawsze powtarzam, że w razie wątpliwoprawnych jest doświadczony prawnik, radca prawny Krzysz- ści trzeba rozmawiać i nie wstydzić się pytać. Ja do dziś tak
tof Lisowski, a ds. nadzoru – Zbyszek Długokęcki. Bardzo ce- robię. To jest istotne także dlatego, że prędzej czy później i
nię ich za wiedzę i ogromne zaangażowanie.
tak życie zweryfikuje to, co robimy. Doceniając w tym kontekście system Navigator, którym posługują się inspektoPrzed chwilą odebrał pan telefon i z rozmowy wynika- rzy, mam również świadomość jego niedoskonałości. Gdyło, że doradza pan inspektorowi, który jest na kontroli. O byśmy opierali się tylko na nim, to mógłby być bardzo
co chodzi?
krzywdzący np. dla inspektorów – specjalistów wysokiej
Tak, telefonowała koleżanka z Oddziału w Starogardzie klasy. Oni robią znakomite kontrole, ale często w wąskich
Gdańskim, która właśnie prowadzi kontrolę w jednym ze dziedzinach, nie są interdyscyplinarni, więc zdarza się, że w
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ciągu roku w ogóle nie poruszają pewnych problemów.
W tych wypadkach ilość powinna ustąpić jakości i wadze
problemu. Jako wieloletni wykładowca, m.in. na Politechnice Gdańskiej, również bardzo zwracam uwagę na ciągłe i
systematyczne dokształcanie się pracowników, w szczególności inspektorów. To jest absolutnie konieczne w obecnych realiach błyskawicznego postępu, właściwie w każdej
dziedzinie działalności. Zdarza się, że muszę przekonywać
starszych kolegów do udziału w szkoleniach, ale uważam,
że jeśli tylko w 10 procentach pozostaną one w pamięci adresatów, to już spełniają swoje zadanie.
Mówi pan o tym z entuzjazmem godnym pozazdroszczenia…
Bo do swojej pracy zawsze podchodzę z przekonaniem, że
pomagam ludziom, pracuję dla nich. Tym kierowałem się od
zawsze, dlatego w młodości myślałem nawet o zostaniu księdzem. W maturalnej klasie razem z kolegą planowaliśmy
pójść do zakonu i on to zrobił, a ja poznałem moją przyszłą
żonę, więc plany się nie ziściły. Jednak zmiana decyzji po raz
kolejny potwierdziła, że mam w życiu szczęście, któremu
czasami tylko trzeba umieć pomóc. Warto z optymizmem
patrzeć na świat i ludzi, inwestować w siebie, w wiedzę i do-

Ale świadczy też o tym, że wielu pracodawców z terenu
gdańskiego OIP-u nie wywiązuje się z tego podstawowego przecież obowiązku.
Z naszej analizy wynika, że dotyczy to głównie małych pracodawców, wśród których są i tacy, którzy działają tak z założenia, zatrudniając np. na cząstkę etatu, który w rzeczywistości jest pełny. W stosunku do nich inspektorzy są absolutnie
restrykcyjni. Zgoła inaczej wygląda sytuacja w dużych firmach, tam zwykle działają organizacje związkowe, które
sprzyjają działaniom inspekcji; do nich w pierwszej kolejności udają się inspektorzy rozpoczynający kontrole. Naprawdę dobrze dzieje się u pracodawców zrzeszonych w różnych
swoich organizacjach, i to nie tylko jeśli chodzi o kwestie zobowiązań finansowych wobec pracowników. Często mam
okazję spotykać się z ich przedstawicielami, którzy mówią, że
ujmą byłoby dla nich, gdyby u ich pracodawców było coś, co
zakwestionują inspektorzy pracy. To jest budujące, bo świadczy też o prestiżu naszego urzędu.

Słyszałam, że tak naszą branżę odbierali również norwescy inspektorzy podczas ostatniej wizyty w Gdańsku.
Dużo opowiadali o swojej pracy, o tym, że na kontrole chodzą jedynie z notesem, w którym sporządzają notatki. Są one
później skanowane i nadaje się im numer. Wtedy
stają się dokumentacją kontrolną. Incydentalne są
W pracy, jak w życiu, trzeba umieć powiedzieć dość,
w Norwegii sytuacje, w których sprawy z inspekcji
gdy nasza sprawność fizyczna czy intelektualna będzie
trafiają do sądu. Wówczas odbierane są jako porażka, bo nie zdołano ich rozwiązać na poziomie urzętego wymagała. Wiem, że nie ma ludzi nie do zastąpiedu. Tak naprawdę trudno porównywać nasze instynia, więc jeżeli ktokolwiek zauważy, że powinienem zrotucje, bo norweski odpowiednik PIP ma dużo niższą
bić miejsce innym, to zrobię to, bo taka jest kolej rzeczy.
rangę. Wśród ich inspektorów goszczących w Gdańsku widzieliśmy błysk zazdrości, gdy słyszeli o naświadczenie. Bardzo cenię np. wyciąganie wniosków z cu- szym podporządkowaniu Sejmowi, ale także wtedy, gdy
dzych błędów, bo to jest najtańsza i najlepsza nauka. Także opowiadaliśmy o tym, co robimy w ramach prewencji. Mówiinspektor w postępowaniu powypadkowym zmierza prze- li, że zawiozą to siebie, bo na dobrych przykładach warto się
cież do ustalenia przyczyn, co pozwoli zapobiec podobnym uczyć.
wypadkom. Dlatego tak ważne jest dotarcie do sedna sprawy, a inspektorzy są w tym mistrzami.
Dziękuję za rozmowę.
Widać to po efektach, wśród których, w przypadku OIP
w Gdańsku, duże wrażenie robi kwota przeszło 11 mln
złotych wyegzekwowanych w roku ubiegłym dla pracowników kontrolowanych zakładów.
Takie rezultaty to dowód na to, że nasi inspektorzy pracy
zaangażowani w tego typu kontrole są nie tylko znakomitymi fachowcami, ale i pasjonatami tej pracy. Kilku z nich specjalizuje się w zagadnieniach wynagrodzeń i potrafi, także
dzięki swojej dociekliwości, uporowi i cierpliwości, tak poprowadzić kontrolę, że pracodawcy realizują swoje zobowiązania finansowe wobec pracowników. Przyznam, że to wielka sztuka i powód do zadowolenia.
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Komputerowy
świat
na plakacie
W Centralnym Instytucie Ochrony
Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie 23 października br. odbyło się uroczyste otwarcie wystawy pokonkursowej oraz
wręczenie nagród laureatom XXIII
edycji konkursu na plakat dotyczący
bezpieczeństwa pracy. W tym roku
tematem przewodnim był komputerowy świat. Państwową Inspekcję
Pracy reprezentowała Iwona Hickiewicz, główny inspektor pracy.
Dyrektor CIOP-PIB, prof. Danuta Koradecka, zwróciła uwagę na fakt, iż

Wizyta norweskich inspektorów
w Gdańsku
Podziękowanie
Regionalny dyrektor Borghild Lekve i ja poinformowaliśmy
naszego dyrektora o udanej wizycie w Gdańsku. Przedstawiliśmy
podobieństwa, ale widzieliśmy też różnice, które skłaniają do refleksji i mogą nas wiele nauczyć. Na przykład byliśmy pod wielkim
wrażeniem waszej pracy w dziedzinie promocji i poradnictwa,
przygotowywaniem materiałów/pomocy skierowanych do różnych grup odbiorców, jak na przykład konkurs rysunkowy dla
dzieci i młodzieży z terenów wiejskich.

Paulina Włodarczyk

IP 11/2014

I P 11/2014

komputeryzacja i informatyzacja stały się w
ostatnich latach wszechobecne, obejmują prawie
wszystkie obszary ludzkich działań. Wzrasta liczba osób wykorzystujących komputery w pracy,
a przez to coraz powszechniejsze są uciążliwości związane z pracą
na stanowiskach komputerowych. Problem dotyczy również dzieci i młodzieży, spędzających zbyt
wiele czasu przed monitorem komputera. Pojawiają się poważne wady
postawy i wzroku, uzależnienia od komputera,
nieumiejętność spędzania czasu wolnego w sposób sprzyjający prawidłowemu rozwojowi psychofizycznemu młodych ludzi.
Zaproszeni goście i laureaci konkursu mogli podczas uroczystego otwarcia
wystawy podziwiać 50
prac wybranych spośród
niemal 200 nadesłanych
na konkurs dla artystów
plastyków, absolwentów i
studentów uczelni i wydziałów plastycznych w
kraju i za granicą, a także
prace młodych plastyków
amatorów nadesłane na
konkurs plastyczny dla
uczniów szkół podstawowych. W tym roku wzięło
w nim udział aż 1200
uczniów. Zwycięzcą konkursu dla profesjonalistów
został Mario Fuentes z
Ekwadoru, drugą nagrodę
otrzymał Mirosław Szczudlik za plakat „…i wystarczy”, trzecią – Agnieszka
Popek-Banach i Kamil

Mirosław Szczudlik
Banach za pracę „Fragmentacja dysku.
Odejdź od komputera – daj odpocząć
dyskom”. Uczniom przyznano 6 równorzędnych nagród głównych i 12 wyróżnień.
W spotkaniu udział wzięli m.in. Antonina Kisiel-Gesler, główny specjalista
w Departamencie Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Katarzyna Kitajewska, naczelnik Wydziału ds. Higieny Pracy w Głównym Inspektoracie Sanitarnym, Anna Kępka,
główny specjalista w Departamencie
Prewencji i Rehabilitacji ZUS, Renata
Górna z OPZZ oraz Paweł Mońka, dyrektor ds. bhp w firmie Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ SYSTEM
S.A., która była sponsorem tegorocznej
edycji konkursu. Kuratorem wystawy
była Marta Derlicka z CIOP-PIB.
Jak co roku główny inspektor pracy
wraz z ministrem pracy i polityki społecznej objęli konkurs patronatem.
Magdalena Giedrojć
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Na jubileuszowej konferencji w Lublinie

Wojewoda śląski Piotr Litwa, składając pracownikom inspekcji pracy gratulacje z okazji jubileuszu, podkreślił wspólnotę historii oraz aktualnych działań inspekcji pracy oraz innych urzędów i służb dbających o bezpieczeństwo mieszkańców województwa.
Zebrani wysłuchali wystąpienia Beaty Marynowskiej na temat historii inspekcji pracy na Śląsku. Mieli także okazję do
odbycia sentymentalnej podróży w przeszłość dzięki dostępnej w kuluarach teatru wystawie związanej z historią in-

spekcji oraz lekturze broszury: „Tradycje i historia inspekcji
pracy na Śląsku”, która w telegraficznym skrócie przedstawiła
regionalną specyfikę rozwoju tego urzędu.
W drugiej części uroczystości wręczono nagrody laureatom wojewódzkiego etapu XXI edycji konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” oraz konkursu „Buduj
Bezpiecznie”. Galę uświetnił występ aktorów Teatru Śląskiego, którzy zaprezentowali nominowany do wielu nagród
spektakl pt. „CINEMA!” w reżyserii Beppe Navello.

Debata naukowa w Kielcach
W sali posiedzeń Rady Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii
Curie-Skłodowskiej w Lublinie 17 października br. odbyła się
konferencja pod hasłem „Prawo pracy – historia i współczesność”, poświęcona jubileuszowi 95-lecia inspekcji pracy
oraz 40-leciu uchwalenia Kodeksu pracy. Głównym organizatorem konferencji był Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie, a współorganizatorem - Zakład Prawa Pracy UMCS.
W konferencji, z udziałem parlamentarzystów, władz regionu, przedstawicieli wojewódzkich organów nadzoru
i kontroli warunków pracy, organizacji pracodawców
i związków zawodowych, wzięły udział: główny inspektor
pracy Iwona Hickiewicz oraz zastępca głównego inspektora pracy Małgorzata Kwiatkowska. Otwarcia konferen-

cji dokonał Włodzimierz Biaduń, okręgowy inspektor pracy w Lublinie.
Część merytoryczną rozpoczęło wystąpienie Iwony Hickiewicz dotyczące historii inspekcji pracy. Prof. dr hab. Teresa
Liszcz, kierownik Zakładu Prawa Pracy UMCS wygłosiła referat
pt. „O Kodeksie pracy – rocznica uchwalenia”, zaś dr hab. Anna
Kosut z tego zakładu przybliżyła zagadnienia dotyczące wpływu europejskiego prawa na aktualny kształt Kodeksu pracy.
Na zakończenie konferencji, z prezentacją zawierającą niecodzienne spojrzenie na ludzką pracę pt. „Praca człowieka
przez pryzmat norm społecznych, moralnych i funkcjonującego prawa”, wystąpił Piotr Skwarek, zastępca okręgowego
inspektora pracy w Lublinie.

Katowickie obchody 95-lecia inspekcji pracy
W Teatrze Śląskim w Katowicach 15 października br. odbyła się gala związana z obchodami 95-lecia inspekcji pracy w
Polsce. Wzięli w niej udział przedstawiciele władz wojewódzkich, organów nadzoru i kontroli warunków pracy, środowisk
naukowych, stowarzyszeń działających w ochronie pracy,
związków zawodowych i organizacji pracodawców.

Zastępca głównego inspektora pracy Małgorzata Kwiatkowska odczytała okolicznościowy list głównego inspektora pracy Iwony Hickiewicz i wraz z okręgowym inspektorem
pracy Beatą Marynowską wręczyła partnerom społecznym
Państwowej Inspekcji Pracy medale pamiątkowe z okazji 95lecia inspekcji pracy w Polsce.

Świadczenie pracy jako przedmiot zobowiązania umownego było tematem drugiej
konferencji naukowej zorganizowanej
przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach, Wydział Prawa Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach,
który był też gospodarzem przedsięwzięcia, a także Stowarzyszenie Prawników Administracji Publicznej. Konferencja odbyła
się 24 października br. z udziałem Iwony
Hickiewicz, głównego inspektora pracy.
Celem konferencji, podobnie jak w roku ubiegłym, była
wymiana poglądów, opinii i doświadczeń pracowników naukowo-dydaktycznych, przedstawicieli administracji rządowej oraz inspektorów pracy w zagadnieniach takich jak: sposoby nawiązywania stosunków pracy i tryb ich rozwiązywania, zobowiązania i prawa wynikające z umów o pracę, odpowiedzialność z tytułu naruszenia praw osób wykonujących
pracę zarobkową oraz badawcze ujęcie problematyki zawierania umów o pracę. Wszyscy uczestnicy otrzymali artykuły
prezentowane na konferencji w formie recenzowanego wydawnictwa książkowego (monografii).
Moderatorami konferencji byli Janusz Czyż, okręgowy inspektor pracy w Kielcach i Krzysztof Wątorek, dziekan Wydziału Prawa WSEPiNM. Spotkanie rozpoczęło wystąpienie
głównego inspektora pracy Iwony Hickiewicz, która podkreśliła, że wzrastające zainteresowanie zagadnieniami związanymi z szeroko pojętym prawem pracy w świetle częstych
zmian w obowiązujących przepisach w pełni uzasadnia podejmowanie tak cennych inicjatyw, istotnych w wymiarze
społecznym. Zwracając się do uczestników spotkania, zaakcentowała, że problemy związane z konsekwencjami zawierania umów cywilnoprawnych oraz zasady zawierania umów

I P 11/2014

o pracę są przedmiotem kampanii informacyjnej prowadzonej przez ekspertów Państwowej Inspekcji Pracy na łamach
centralnych i lokalnych gazet oraz rozgłośni radiowych.
W trakcie konferencji przedstawiciele nauki, eksperci i
praktycy wygłosili 11 referatów, poruszających m.in. następujące zagadnienia: umowy terminowe w administracji publicznej, stosunek pracy a naruszenie godności i innych dóbr
osobistych pracownika, rola inspektora pracy w postępowaniu o ustalenie istnienia stosunku pracy, rola związków zawodowych w bezpieczeństwie współczesnych stosunków
pracy, sprawy pracownicze w międzynarodowym prawie
prywatnym i postępowaniu cywilnym, zobowiązania i korzyści wynikające z zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
Barbara Kaszycka
OIP Kielce
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Ze wspomnień inspektora pracy
„Za czasów początkowej mej pracy w Inspekcji zasada badania na miejscu nieporozumień niemiała wielkiego zastosowania. Inspektorzy pracy w rzadkich wypadkach i dopiero
po powstaniu ostrego zatargu np. w razie zamknięcia dyrektora w kantorze, wywiezienia kierownika na taczce itp. jeździli do fabryki dla rozpatrzenia na miejscu wynikłego sporu.
Z pierwszych czasów mej pracy w obwodzie utkwił mi w pamięci tylko jeden mój wyjazd, wywołany taką właśnie ostatecznością. Było to w przędzalni bawełny „Wola” w 1921 roku.
Otrzymaliśmy zawiadomienie o zatargu, przerwaniu pracy
i zamknięciu dyrektora fabryki w kancelarji. Wezwana przez
zarząd fabryki policja odmówiła swego wkroczenia na teren
fabryki do czasu wyjaśnienia sprawy przez Inspekcję Pracy
(takie było w tych czasach ustosunkowanie się policji do robotników!). Zatarg dotyczył Kasy Chorych (dziś Ubezpieczalni Społecznej).
Porozumiałam się telefonicznie z Kasą Chorych i pojechałam do fabryki z ówczesnym naczelnym lekarzem czy też
jego zastępcą w Kasie Chorych.
Koledzy moi odradzali mi ten wyjazd, obawiając się ekscesów ze strony wzburzonego tłumu. Uważałam jednak, że
obowiązkiem moim jest udać się na miejsce.
Przedstawiciele Związku zawodowego robotników przemysłu włókienniczego czekali na nas przed fabryką. Przyłączyła się do nich grupka robotników, złożona z paru mężczyzn i jednej kobiety. Podniecony tłum robotników wypełniał szczelnie podwórze fabryczne przed kancelarją. Postawa
tłumu była nieżyczliwa. Pamiętam głuchy pomruk, gdy zobaczył inspektorkę pracy, zajeżdżającą samochodem w towarzystwie przedstawiciela Kasy Chorych.
Po wysłuchaniu ogólnych wyjaśnień zakomunikowaliśmy,
że chcemy porozumieć się z robotnicami bezpośrednio zainteresowanemi w zatargu. Za chwilę delegaci zw. zaw. wprowadzili do pokoju, który zajęliśmy, kilkadziesiąt robotnic.
Były one zdenerwowane do najwyższego stopnia i obrzucały
nas wrogiemi spojrzeniami. Wzywałam po kolei każdą z nich
do stołu i zapisywałam jej pretensje. Wypowiadały je wzburzonym głosem, nie szczędząc wyzwisk i obelżywych wyrazów. Pozostałe podtrzymywały pokrzywdzoną potakiwaniem i wykrzyknikami.
A za oknem tłum, złożony z paruset osób, szumiał jak
wzburzone morze i manifestował swą solidarność z pokrzywdzonemi.
Sprawa wyjaśniła się bardzo prędko. „Wola” miała dawniej
doskonale zorganizowaną bezpłatną pomoc lekarską, am-
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bulatorjum na miejscu i wysokie świadczenia w razie choroby. Obecnie robotnicy płacili składki na Kasę Chorych, pomocy na miejscu nie mieli, a w Kasie Chorych musiano niejednokrotnie w ciągu kilku dni godzinami czekać na przyjęcie przez doktora. Chore robotnice traciły dniówki w fabryce
i nie miały należytej pomocy lekarskiej. Gdy która zachorowała obłożnie, nie mogła się doczekać tej pomocy i tyle było
przytem formalności, że „można było dziesięć razy umrzeć,
nim się doktór zjawił”. Urzędnicy Kasy Chorych byli opryskliwi i „traktowali chorych jak stado bydła” (określenia jednej z
pokrzywdzonych). Świadczenia w razie choroby były niższe
niż dawniej i znów było tyle formalności, szykan i trudności,
że nieraz mniej otrzymywało się od Kasy Chorych, niż fabryka odliczała od dniówki za opuszczone z tego powodu godziny pracy.
Wreszcie cały szereg robotnic w razie poronienia był całkowicie pozbawiony świadczeń. Do świadczeń w takich wypadkach były uprawnione tylko mężatki. (Na zasadzie Dekretu o obowiązku ubezpieczenia na wypadek choroby w
brzmieniu: „Zarząd Kasy może w całości lub częściowo odmówić zasiłków pieniężnych członkom, którzy wywołali chorobę umyślnie”, urzędnicy Kasy Chorych tak dalece posuwali
swą gorliwość, że odmawiali nawet pomocy lekarskiej
dziewczynom w ciąży.)
Robotnice żądały, by fabryka nie wytrącała im z dniówki
czasu straconego w Kasie Chorych, by dała im pomoc lekarską na miejscu oraz dopłacała różnicę do świadczeń otrzymywanych od Kasy Chorych. Zasiłek bowiem, wypłacany
przez Kasę Chorych w czasie choroby, był znacznie mniejszy
od lonu robotniczego.
Rozpatrzyliśmy wszystkie zażalenia. Większość pretensyj
do Kasy Chorych była słuszna i mogła naprawdę wzbudzić
rozgoryczenie. Obecność przedstawiciela Kasy Chorych
ogromnie ułatwiła zorjentowanie się w sytuacji. Omawiał on
odrazu przez telefon każdą poszczególną pretensję i brał
stronę poszkodowanej, jeżeli widział, że miała słuszność. Prawie wszystkie zażalenia dały się wyjaśnić i zlikwidować.
Powoli nastrój się zmieniał. Robotnice przekonały się o
skuteczności naszej interwencji. Już nie groziły, nie krzyczały,
lecz wprost żaliły się. Nie protestowały nawet, gdy zaproponowaliśmy udział w naradzie dyrektora fabryki, by ustalić
możliwość współdziałania fabryki w pewnych wypadkach.
Z potakiwaniem zostało przyjęte oświadczenie lekarza, że
przyczyną trudności, jakie miały robotnice w Kasie Chorych,
była w większości wypadków, chęć pokazania władzy przez
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urzędników, bo „im niższy stopień służbowy – tem większe zadzieranie nosa”. Obiecał te
nosy poprzecierać i raz na zawsze ukrócić samowolę oraz postarać się o zorganizowanie
w fabryce ambulatorjum i dyżurów lekarskich.
W miarę jak pretensje poszczególnych robotnic były wyjaśnione, opuszczały one kancelarję i powracały na podwórze. Wkrótce na dziedzińcu nastąpiło uspokojenie.
Gdy wyszliśmy z kancelarji, tłum przyjął nas entuzjastycznie. Żegnano nas radosnemi
okrzykami, dziewczęta posyłały nam całusy. (Istotnie „Wola” uzyskała ambulatorium przy
fabryce z codziennym dyżurem felczera i dwa razy na tydzień wizytację lekarską z ramienia Kasy Chorych.)”
Maria Kirstowa
(fragment z książki H. Krahelskiej, M. Kirstowej i S. Wolskiego „Ze wspomnień inspektora pracy”, Warszawa 1936, s. 154-157; z drobnymi skrótami)
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Dokończenie ze strony 36.

Niebezpieczne wałki
Wnioski i środki profilaktyczne określone przez zespół powypadkowy to:
● nie dopuszczać do użytkowania
w zakładzie maszyn z uszkodzonymi
osłonami ochronnymi lub w ogóle bez
nich;
● ponownie przeprowadzić szkolenie stanowiskowe pracowników na temat bezpiecznej obsługi maszyn i urządzeń w dziale przetwórczym zakładu;
● przeprowadzić kompleksową
kontrolę stanu bhp w zakładzie;
● uzupełnić treść instrukcji bhp
przy obsłudze nawijarki;
● zapoznać pozostałych pracowników działu ze zdarzeniem, wypadkiem
przy pracy;
● wprowadzić na każdej zmianie raport pracy maszyny – nawijarki;
● zwiększyć częstotliwość kontroli
stanowisk pracy przez kierownictwo
zakładu;
● wykonać ponowną analizę ryzyka
zawodowego na stanowisku operator
maszyny papierniczej.
Okoliczności i przyczyny tego wypadku ewidentnie wskazały na naruszenie przepisu art. 212 k.p. Kierownik
działu przetwórstwa tolerował odstępstwo od zasad bezpiecznej pracy, dopuszczając pracownika do obsługi maszyny niezapewniającej bezpiecznych
warunków pracy.
Nie było potwierdzonych okresowych kontroli i przeglądów maszyny z
częstotliwością i zakresem wynikającym z instrukcji użytkowania maszyny,
w szczególności urządzeń zabezpieczających operatora. Maszyna ta podlegała wymaganiom zasadniczym wynikającym z rozporządzenia Ministra
Gospodarki z dnia 20 grudnia 2005 r. w
sprawie zasadniczych wymagań dla
maszyn i elementów bezpieczeństwa
(Dz.U. Nr 259, poz. 2170) wdrażającego
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postanowienia dyrektywy maszynowej
98/37/WE. W związku z tym została negatywnie oceniona pod kątem spełniania wymagań zasadniczych. Wykazano
szereg niezgodności z wymaganiami
zasadniczymi w zakresie budowy maszyny oraz jej dokumentacji. Wcześniej
przy obsłudze tej maszyny zanotowano już wypadek przy pracy.

Biblioteka

Inspektor pracy ustalił, że do wypadku przyczyniły się:
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● brak nadzoru ze strony osób kierujących pracownikami,
● brak elementów ochronnych strefy niebezpiecznej maszyny,
● brak okresowych przeglądów i napraw maszyny wynikających z dokumentacji technicznej,
● brak instrukcji obsługi maszyny
zawierającej wymagane informacje,
● tolerowanie przez osoby sprawujące nadzór odstępstw od przepisów
i zasad bhp,
● brak instruktażu stanowiskowego
w zakresie bhp,
● brak oceny ryzyka zawodowego
i zapoznania z jego treścią pracownika,
● omijanie przez pracownika urządzeń zabezpieczających maszyny,
● wykonywanie przez poszkodowanego pracy przy maszynie bez usunięcia zagrożenia,
● niewłaściwe operowanie rękami
w strefie zagrożenia,
● lekceważenie przez poszkodowanego przepisów oraz zasad bhp,
● zaskoczenie niespodziewanym
zdarzeniem.
W wyniku kontroli inspektor pracy
wydał 18 decyzji pisemnych w 2 nakazach, 21 decyzji ustnych i 4 wnioski w
wystąpieniu. Osoby kierujące pracownikami, które popełniły wykroczenia
przeciwko prawom pracownika, zostały ukarane mandatem karnym; skierowano też wnioski do sądu.
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Niebezpieczne wałki
W spółce zajmującej się
produkcją papieru toaletowego w rolkach i
tamborach, ręczników
papierowych oraz ręczników typu ZZ w lipcu
br. doszło do ciężkiego
wypadku przy pracy.
Podczas obsługi maszyny do przewijania papieru ręka pracownika
została pochwycona
i zmiażdżona przez
obracające się wałki
kalandrujące.

Poszkodowany pracował na drugiej
zmianie na stanowisku obsługi automatycznej linii technologicznej do konfekcjonowania ręcznika kuchennego i papieru
toaletowego typu 202A-2850.
Od rozpoczęcia pracy występowały zakłócenia, m.in. wstęga papieru owijała się
na wałkach kalandrujących maszyny. Pracownik wielokrotnie przerywał pracę maszyny, tj. wyłączał przyciskiem STOP lub
otwierał drzwiczki bezpieczeństwa, których otwarcie powodowało zatrzymanie
ruchu obrotowego wałków i maszyna przerywała pracę. Około godz. 21 nastąpiło ponowne owinięcie wstęgi papieru na wałku
kalandrującym.
Pracownik nie wyłączył wówczas maszyny, co spowodowałoby zatrzymanie ruchu
obrotowego wałków (tak, jak robił to wcześniej), lecz wsunął się przez otwór w
drzwiczkach bezpieczeństwa (brak było
szyby z tworzywa sztucznego), aby drucianą szczotką wyczyścić zerwany papier na

wałku kalandrującym. Podczas usuwania
owiniętego papieru nastąpiło pochwycenie szczotki i prawej dłoni pracownika
przez obracające się wałki.
Poszkodowany siłą wyciągnął dłoń i doszedł do pracowników zajmujących się pakowaniem w sąsiednim pomieszczeniu. Ci
zatamowali krwawienie i wezwali pogotowie ratunkowe. W wyniku poważnego urazu poszkodowanemu w szpitalu amputowano dłoń na wysokości nadgarstka.
Z zapisu monitoringu zakładowego wynika, że poszkodowany kilka razy przerywał pracę maszyny i poprawiał wstęgę
przewijanego papieru – otwierał drzwi, co
zatrzymywało maszynę, i wchodził do środka. Niestety kilkakrotnie wsuwał się też prawie całym tułowiem do strefy niebezpiecznej maszyny przez otwór w drzwiach, z których wyjęta została szyba z tworzywa
sztucznego, po czym poprawiał przewijającą się wstęgę papieru i czyścił wałki kalandrujące „na biegu” urządzenia.
Zespół powypadkowy uznał, że poszkodowany przyczynił się do wypadku umyślnie i wskutek rażącego niedbalstwa.
Stwierdzono, że do wypadku przyczynił się
również pracodawca – poprzez brak nadzoru ze strony kierownictwa zakładu, brak
potwierdzenia prowadzenia raportu pracy
maszyny papierniczej, brak wskazania
czynności zabronionych operatorowi w instrukcji obsługi maszyny. Protokół powypadkowy został zwrócony pracodawcy z
uzasadnionym wnioskiem inspektora pracy o ponowne ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku. W konsekwencji tego zespół powypadkowy ustalił następujące
przyczyny wypadku: niewłaściwe zachowanie się pracownika – usuwanie usterek
(owiniętego papieru na wałku kalandrującym nawijarki) w strefie niebezpiecznej
podczas pracy maszyny; lekceważenie zagrożenia przez poszkodowanego; tolerowanie przez kierownictwo odstępstw od
przepisów bhp – brak osłony w drzwiczkach bezpieczeństwa.
Dokończenie na stronie 34.

Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu
2014 rok

Pracownicy Państwowej Inspekcji Pracy
w roku jubileuszu

Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu, Oddział w Koninie
I rząd od lewej: Zbigniew Stankowski, st. inspektor – specjalista; Tomasz Kostrzewa, st. inspektor – specjalista; Anna Trocha, referent prawny; Agnieszka Smykowska, mł. inspektor; Beata
Nowak, st. inspektor; Małgorzata Kujawa, st. inspektor; Irena Robak, radca; Kazimierz Hauke,
st. inspektor – gł. specjalista; Ewa Weber, radca;
Mariusz Szada-Borzyszkowski, nadinspektor;
Jerzy Jankowski, nadinspektor, kierownik Oddziału; Antoni Kołata, st. inspektor – specjalista

II rząd od lewej: Paweł Bielski, specjalista; Grzegorz Dutkiewicz, st. inspektor – specjalista; Robert
Budziński, mł. inspektor; Zbigniew Nowicki, st. inspektor; Krzysztof Krawczyk, inspektor; Jakub
Szczepaniak, inspektor; Jan Szadkowski, st. inspektor – specjalista; Grzegorz Przywarty, st. inspektor – specjalista.
Fot. Bogdan Zacharow

Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu, Oddział w Lesznie
I rząd od lewej: Bolesław Wolniewicz, st. inspektor; Dorota Ren, st. inspektor; Urszula Hajost,
radca; Joanna Kokocińska, st. referent.
II rząd od lewej: Adam Grzempczyńsk, st. inspektor – specjalista; Joanna Łapińska, mł. inspektor; Arkadiusz Jaraczewski, nadinspektor; Jacek
Maćkowiak, st. inspektor; Danuta GoździewiczSuchanek, nadinspektor, kierownik Oddziału.

III rząd od lewej: Edmund Maciejczyk, inspektor; Michał Jurga, st. inspektor – specjalista; Piotr
Andrzejewski, mł. inspektor; Tomasz Majewski,
kandydat na podinspektora pracy; Alina Suwiczak, st. inspektor; Szymon Andrzejczak, st. inspektor – specjalista; Alina Polaszek, st. inspektor.
Fot. Andrzej Suchanek

Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu

I rząd od lewej: Anna Wdowicka, st. referent;
Małgorzata Gawroch-Dąbrowska, st. inspektor
– specjalista; Tomasz Gajdziński, z-ca okręgowego inspektora pracy ds. prawno-organizacyjnych;
Stanisława Ziółkowska, okręgowy inspektor pracy; Krzysztof Duda, z-ca okręgowego inspektora
pracy ds. nadzoru; Małgorzata Mądra-Janeda,
kierownik sekcji analiz i informatyki; Beata Kraska, kierownik sekcji administracji; Piotr Lehmann, nadinspektor; Katarzyna Pazgrat-Tomczewska, inspektor; Robert Głowski, st. inspektor.
II rząd od lewej: Juliusz Chorąży, st. inspektor;
Waldemar Biber, gł. specjalista; Małgorzata
Świerczek, st. inspektor; Hubert Szpak, st. inspektor – specjalista; Jacek Strzyżewski, gł. specjalista; Roman Kałek, główny księgowy; Krystyna Wasilewska, kierownik sekcji prawnej; Artur
Leiszner, gł. specjalista; Magdalena Hercog, referent; Marta Kaczmarzyk-Gąsiorek, referent
prawny; Bartłomiej Popko, informatyk; Witold
Biela, nadinspektor; Małgorzata Galica-Menke,
st. inspektor; Grzegorz Kudliński, inspektor;
Agnieszka Andrzejewska, informatyk.
III rząd od lewej: Henryk Stefański, st. inspektor;
Ludwiczak Waldemar, st. inspektor; Dariusz
Grzyb, st. inspektor; Michał Mochnik, st. inspektor; Dawid Andrzejewski, mł. inspektor; Joanna
Kozak, mł. inspektor; Dorota Borowiak, nadinspektor; Anna Matuszczak, st. inspektor; Grzegorz Stróżyk, nadinspektor; Dariusz Morszner,
radca; Piotr Sterczała, st. specjalista; Tomasz
Hyży, mł. inspektor; Piotr Nowak, st. specjalista;

Małgorzata Heppel-Grabarczyk, inspektor; Łukasz Giergielewicz, referent prawny; Anna Wabich, st. inspektor; Elżbieta Rybka, st. inspektor –
specjalista; Monika Jakubowska, inspektor; Halina Zimna, st. maszynistka; Hanna Stefańska,
st. inspektor; Andrzej Pawłowski, st. inspektor;
IV rząd od lewej: Jakub Konieczny, mł. inspektor; Piotr Pietrzak, st. inspektor – specjalista;
Joanna Budzyńska-Jędraszczyk, st. inspektor –
specjalista; Dorota Kuczyńska, statystyk; Rafał
Kochański, st. inspektor; Rafał Lisek, st. inspektor
– specjalista; Romuald Liszkowski, st. inspektor –
specjalista; Przemysław Jachalski, st. inspektor –
gł. specjalista; Piotr Wodzisławski, st. inspektor –
specjalista; Tadeusz Kiełpiński, nadinspektor; Paweł Ciemny, st. inspektor – specjalista; Włodzimierz Traczyński, st. inspektor – specjalista; Rafał
Pomian, mł. inspektor; Monika Pawłowska, st. referent; Agnieszka Andrzejewska, radca; Michał
Wyszkowski, st. inspektor – gł. specjalista; Ewa
Kukieła, st. specjalista; Mariusz Matuszak, kandydat na podinspektora; Jolanta Walczak, radca;
Konrad Janiuk, st. inspektor – gł. specjalista.
V rząd od lewej: Roman Jabłoński, st. inspektor
– gł. specjalista; Bogdan Zacharow, gł. specjalista;
Andrzej Domanowski, nadinspektor, Zbigniew
Kaszuba, nadinspektor; Elżbieta Maciejewska,
st. księgowa; Iwona Olejnik, st. księgowa; Waldemar Kwaśny, st. inspektor; Adriana Szczepaniak,
księgowa; Roman Bronka, radca.
Fot. Marek Karlik

Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu,
Oddział w Ostrowie Wielkopolskim
I rząd od lewej: Sylwia Sikora, referent; Agnieszka Buszkiewicz, inspektor; Agnieszka DudekFrąszczak, st. informatyk; Beata Sztukowska, st.
radca; Tomasz Kozłowski, nadinspektor, kierownik Oddziału; Agnieszka Mamot, specjalista; Agata Siwiaszczyk, st. inspektor; Luiza Kotowska,
specjalista.
II rząd od lewej: Jacek Owczarek, st. inspektor –
specjalista; Maciej Banasiak, nadinspektor;
Krzysztof Twardowski, st. inspektor – gł. specjalista; Marek Jarecki, st. inspektor – specjalista; Bartłomiej Szynk, mł. inspektor; Marcin Leki, st. inspektor – specjalista; Marek Musielak, nadinspektor; Wojciech Wojciechowski, inspektor; Mariola
Begiert, st. inspektor – specjalista; Adam Makles,

inspektor; Aneta Frąckowiak, st. inspektor; Marek Surdyk, st. inspektor – specjalista; Michał
Biernat, st. inspektor – specjalista; Michał Dzielicki, st. inspektor – specjalista; Krzysztof Janiak, st.
specjalista; Piotr Zachwyc, st. inspektor.
III rząd od lewej: Arkadiusz Majchrzak, st. inspektor – specjalista; Zbysław Guździoł, st. inspektor – specjalista; Karol Nowacki, mł. inspektor; Mariusz Tomczak, st. inspektor; Henryk Jędrzejak, inspektor; Zbigniew Fleszar, st. inspektor – gł. specjalista; Józef Włodarczak, pracownik
gospodarczy; Jacek Stendera, st. inspektor; Andrzej Zalewski, gł. specjalista.
Fot. Jacek Owczarek

Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu, Oddział w Pile
I rząd od lewej: Dariusz Gorlewicz, inspektor; Beata Procyszyn, mł. inspektor; Małgorzata Przybylak, specjalista; Joanna Kulak, st. inspektor; Maria
Tomczyk, sprzątaczka.
II rząd od lewej: Jerzy Ościk, nadinspektor; Grażyna Jucha, mł. specjalista; Anna Kania, mł. inspektor; Piotr Kuligowski, st. inspektor; Dorota Kledzik, st. inspektor – gł. specjalista.
III rząd od lewej: Piotr Kin, mł. inspektor; Robert
Śnioszek, st. inspektor; Teresa Domżalska, st. in-

spektor – specjalista; Danuta Ciechanowska, inspektor; Jędrzej Czarny, nadinspektor, kierownik
Oddziału.
IV rząd: Piotr Strojek, st. inspektor; Piotr Przybylak, st. inspektor; Paweł Urbanowicz, inspektor;
Maciej Ostojski, st. inspektor; Mariusz Rudiak, inspektor; Jarosław Mięsikowski, st. inspektor; Zbigniew Ćwikła, st. inspektor – specjalista; Dariusz
Nowak, st. inspektor – specjalista.
Fot. Jerzy Ościk

Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy
2014 rok

Pracownicy Państwowej Inspekcji Pracy
w roku jubileuszu

I rząd: Zbigniew Górski, kierowca; Arleta
Bratz, kierownik sekcji organizacji; Danuta
Kalinowska, zastępca okręgowego inspektora pracy ds. nadzoru; Małgorzata Porażyńska, okręgowy inspektor pracy; Emila
Pankowska, zastępca okręgowego inspektora pracy ds. prawno-organizacyjnych;
Wojciech Szota, st. inspektor – specjalista;
Marzena Jędrzejewska, inspektor; Ewa
Weśniuk-Cieśla, st. inspektor; Karolina
Szumlas, mł. specjalista; Gabriel Tyszkiewicz, st. inspektor – specjalista.
II rząd: Janusz Konopka, st. inspektor; Dariusz Lewandowski, st. inspektor – specjalista; Mariusz Bielski, st. specjalista; Grzegorz Meler, nadinspektor; Marlena Pasek,
mł. specjalista; Elżbieta Gadomska, główny
księgowy; Zdzisław Tadrowski, inspektor.
III rząd: Robert Walentyn, st. inspektor;
Adam Cychowski, radca; Mirosława Bąk,
st. inspektor; Anna Stellmacher, st. radca;
Iwona Kudlak, kandydat na podinspektora;
Katarzyna Borowiecka, nadinspektor; Andrzej Bugalski, st. inspektor – gł. specjalista;
Barbara Rettig, gł. specjalista.
IV rząd: Grzegorz Łukaszewski, nadinspektor; Grażyna Kodan, inspektor; Katarzyna Dolata, radca; Jerzy Jarząb, gł. specjalista; Mirosław Trojanowski, nadinspektor.
V rząd: Bożena Budzeń, st. inspektor;
Iwona Chrobak, st. księgowy; Elżbieta
Kaczmarek, radca.
VI rząd: Roman Wzorek, nadinspektor; Elwira Zawartowska, st. inspektor – specjalista; Marlena Ziółkowska, st. radca; Beata
Gołębiewska, st. inspektor; Barbara Kozak,
radca; Arkadiusz Szczepaniak, st. inspektor.
VII rząd: Marcin Skibiński, st. inspektor;
Jolanta Pawłowska-Wendt, st. inspektor –
specjalista; Marek Koziński, mł. specjalista;
Piotr Dobrodziej, gł. specjalista; Małgorzata Włodarczak, radca; Magdalena Araczewska, p.o. nadinspektora; Elżbieta Marchlik, archiwista.
VIII rząd: Krzysztof Krzemień, nadinspektor; Ewa Zagórska, radca; Anita Żabińska,
radca; Leszek Zarzycki, st. inspektor; Wojciech Woźniak, st. inspektor – specjalista.
IX rząd: Kamil Nyckowski, st. referent;
Czesław Dutka, kierownik sekcji analiz i informatyki; Janina Kiełbasińska, specjalista;
Tomasz Paszek, mł. inspektor.
Fot. Tomasz Linda

Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy

Okręgowy Inspektorat
Pracy w Bydgoszczy,
Oddział we Włocławku
I rząd: Monika Kacprzyk, mł. specjalista; Teresa
Borszcz, mł. specjalista; Marta Jaźwiecka, mł. specjalista; Małgorzata Matusiak, st. inspektor – gł. specjalista;
Iwona Buława, st. inspektor; Justyna Romanowska,
mł. inspektor.
II rząd: Marek Nowakowski, st. inspektor – specjalista; Bernard Kowalewski, st. inspektor – specjalista;
Bogusław Łaguna, nadinspektor, kierownik oddziału
we Włocławku, Andrzej Tyrjan, st. inspektor – specjalista; Krzysztof Kowalewski, inspektor; Jarosław Stuczyński, st. inspektor.
Fot. Marek Majczyński

Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy, Oddział w Toruniu
I rząd: Dorota Dobrowolska, inspektor; Wacław Kobosowicz, st. inspektor; Magdalena Noskowska, st. inspektor –
specjalista; Małgorzata Pilarska-Lewczak, st. inspektor –
specjalista; Teresa Bolszakow, nadinspektor, kierownik oddziału w Toruniu; Teresa Żelechowska, p.o. nadinspektora;
Beata Ratowska, mł. specjalista; Kamila Zachwieja, mł. specjalista; Bogusław Witka, st. inspektor – specjalista; Agnieszka Hanuszkiewicz-Kempa, radca; Tadeusz Steckiewicz, st.
inspektor.

II rząd: Ewa Kalemba, mł. inspektor; Wiesław Rybacki, st.
inspektor – gł. specjalista; Tomasz Łupiński, mł. inspektor;
Aleksandra Kozakiewicz, mł. specjalista; Anna Ograbek, inspektor; Kazimierz Grynda, st. inspektor – specjalista; Ewelina Just, mł. inspektor; Adam Dobrowolski, st. inspektor.
III rząd: Paweł Piątkowski, mł. inspektor; Andrzej Lewczak,
st. inspektor – specjalista; Mariola Gurzyńska, st. inspektor;
Filip Temczyk, st. inspektor; Jadwiga Łopuska, st. inspektor;
Marcin Spychała, mł. inspektor.
Fot. Tomasz Linda

