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go Użycia oraz Zamierzonego Uwolnienia Organizmów Genetycznie Zmodyfikowanych, zorganizowane przez szwedzkie ministerstwo rolnictwa. Reprezentanci różnych krajów
europejskich oraz Kanady przedstawili informacje o wynikach działań kontrolnych z zakresu przestrzegania przepisów dotyczących organizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO). Dyskutowano i wymieniano się informacjami
m.in. o procedurach inspekcyjnych stosowanych w różnych
krajach, podobieństwach i różnicach w przepisach prawa, a
także o działaniach podejmowanych przez instytucje kontrolne poszczególnych krajów w przypadku stwierdzenia naruszeń prawa, w tym nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa pracy w kontakcie z GMO.
Uczestnicy spotkania, wśród których była Kamila Popiel, starszy inspektor pracy z OIP we
„Udział pracowników w zarządzaniu bezpieczeństwem i zdrowiem zawoWrocławiu, wzięli również udział w wizytacji
dowym w małych i średnich przedsiębiorstwach” był tematem konferencji
jednostki Szwedzkiego Uniwersytetu Rolnizorganizowanej podczas 66. Posiedzenia Komitetu Wyższych Inspektorów
czego w Malmö, w której prowadzone są badaPracy (SLIC), które odbyło się w dniach 26 i 27 maja br. w Atenach. W obrania z zastosowaniem genetycznie zmodyfikodach uczestniczyli główny inspektor pracy Iwona Hickiewicz oraz Robert
wanych drzew owocowych, zostali też zapoznani z działalnością Nordyckiego Centrum
Genetyki.

Wiadomości
nie tylko z kraju

Posiedzenie SLIC

Skuteczna
inspekcja pracy

Jaworski, główny specjalista w Sekcji Współpracy z Zagranicą w GIP. Podczas konferencji zwrócono uwagę m.in. na to, że aktywny udział pracowników w decyzjach dotyczących ich zdrowia i bezpieczeństwa ma kluczowe
znaczenie dla szeroko rozumianej prewencji w miejscu pracy. W obradach
plenarnych Komitetu podsumowano dotychczasowe i uzgodniono nowe
działania, przyjęto również temat kolejnej kampanii kontrolno-prewencyjnej na rok 2016, która poświęcona będzie problematyce zdrowia i bezpieczeństwa pracowników agencji pracy tymczasowej.

Organizmy
genetycznie zmodyfikowane
W dniach 11-13 czerwca br. w Malmö w Szwecji odbyło się kolejne spotkanie w ramach EEP, tj. Europejskiej Grupy Inspekcyjnej ds. Zamknięte-
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14. Kongres oraz Zgromadzenie Ogólne Międzynarodowego Stowarzyszenia Inspekcji Pracy (IALI) odbyły się 9 i 10 czerwca br. w Genewie, a jego tematem przewodnim był: „Profesjonalizm, partnerstwo i jakość działań: tworzenie skutecznej inspekcji pracy na całym
świecie”. W trakcie obrad Zgromadzenia Ogólnego IALI, które odbyło się z wyłącznym udziałem członków Stowarzyszenia, zatwierdzono
szereg nowych dokumentów, w tym m.in. Plan
działań IALI na lata 2014-2017 oraz Wspólne
międzynarodowe zasady dla inspekcji pracy.
Drugi dzień spotkania zakończyły wybory Komitetu Wykonawczego. Nowym przewodniczącym Międzynarodowego Stowarzyszenia
Inspekcji Pracy został przedstawiciel brytyjskiej inspekcji pracy, Kevin Myers, a Sekretarzem Generalnym Ho Siong Hin z Singapuru.
Podczas konferencji delegacja PIP w składzie:
Ewa Dośla, dyrektor Gabinetu GIP i Robert Jaworski, główny specjalista w Sekcji Współpracy z Zagranicą, przedstawiła prezentację na temat inicjatyw partnerskich w działalności kontrolnej i prewencyjnej urzędu.
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Spotkanie RIIFT
„Mobilność międzynarodowa a ochrona pracowników. Działania instytutów
szkoleniowych i administracji pracy
na rzecz ochrony pracowników migrujących” były tematem 18. spotkania
RIIFT – międzynarodowej sieci współpracy skupiającej instytuty szkoleniowe, realizującej na co dzień zadania
dydaktyczno-szkoleniowe na rzecz
służb inspekcji pracy z Europy i Afryki,
które odbyło się w Brukseli w dniach
4-6 czerwca br. Członkiem RIIFT, z ramienia Państwowej Inspekcji Pracy,
jest Ośrodek Szkolenia PIP we Wrocławiu. Na seminarium Państwową Inspekcję Pracy reprezentowali: Marta
Chodorowska, kierownik Sekcji
Współpracy z Zagranicą GIP i Jarosław Cichoń z Departamentu Legalności Zatrudnienia, wykładowca OS
PIP we Wrocławiu. Możliwość dokonania analizy charakterystyki przepływów migracyjnych, międzynarodowych i regionalnych, po raz kolejny
potwierdziła potrzebę corocznych
spotkań oraz wskazała obszary merytoryczne do dalszej współpracy.

Dyrektywa
„dźwigowa”
W Brukseli doszło do spotkania Grupy
Współpracy Administracyjnej (ADCO)
na temat dyrektywy dotyczącej urządzeń dźwigowych. Wzięli w nim udział
przedstawiciele krajów UE (Polska,
Niemcy, Wielka Brytania, Irlandia, Dania, Holandia, Luksemburg, Austria,
Szwecja, Węgry, Słowenia, Włochy)
oraz Norwegii i Szwajcarii. Raimonda
Sneigienė z Litwy omówiła zasady finansowania przez Komisję Europejską
wspólnych działań realizowanych
przez państwa członkowskie w 2014 r.
w zakresie nadzoru rynku. Na spotkaniu, które odbyło się 12 maja br., mówiono też o formach współpracy i zakresie działania grupy, a przedstawicie-
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le poszczególnych krajów zwracali uwagę na problemy techniczne ujawnione w
trakcie kontroli urządzeń dźwigowych, dotyczące np. swobodnego spadania wind
hydraulicznych, niewłaściwego działania hamulców w starszych typach wind czy
bezpieczeństwa pracy w szybie windowym i maszynowni dźwigu. PIP reprezentował starszy inspektor pracy Wojciech Dębski, specjalista z OIP w Krakowie.

Rozwój systemu ICSMS
Spotkanie Grupy Eksperckiej ds. Rynku Wewnętrznego dla Wyrobów, poświęcone
zagadnieniom funkcjonowania i rozwoju systemu ICSMS, odbyło się 2 czerwca br.
w Brukseli. Uczestniczył w nim okręgowy inspektor pracy w Szczecinie Marian
Szyszko, reprezentujący PIP w ADCO MD, gdyż spotkanie adresowane było również do przewodniczących grup ADCO. Zaprezentowano uaktualnioną wersję systemu wymiany informacji ICSMS, prosząc jednocześnie poszczególne kraje członkowskie o stosowne uwagi dotyczące jego funkcjonowania. Ustalono, że KE zapewni, stosownie do potrzeb i zgłoszeń, szkolenia obejmujące nową wersję oprogramowania. Budząca najwięcej wątpliwości kwestia przekazywania spraw z zakresu nadzoru rynku w ramach systemu będzie przedmiotem dyskusji na kolejnym, planowanym na październik br. spotkaniu przewodniczących grup współpracy administracyjnej ADCO.

Bułgarzy z wizytą
Delegacja Urzędu Wykonawczego Generalnego Inspektoratu Pracy Republiki Bułgarii przebywała 9-10 czerwca br. w Warszawie. Celem wizyty była wymiana doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy ekspertami obu partnerskich urzędów
oraz wzmocnienie dotychczasowej współpracy. Podczas spotkania w Głównym
Inspektoracie Pracy, z udziałem zastępcy głównego inspektora pracy Leszka Zająca, przedstawiciele departamentów: Prewencji i Promocji, Nadzoru i Kontroli
oraz Legalności Zatrudnienia zapoznali gości z doświadczeniami polskiej inspekcji
pracy. Bułgarska delegacja, której przewodniczyła Violeta Dobreva, dyrektor generalna Wydziału ds. Inspekcji Pracy w Generalnym Inspektoracie Pracy, przedsta-

wiła strukturę organizacyjną urzędu, wymieniono również doświadczenia w zakresie procedur dotyczących oceny ryzyka zawodowego. Gospodarzem drugiego
dnia spotkania było kierownictwo OIP w Warszawie. Omówiono organizację i podstawowe zadania OIP, a także kwestie techniczne związane z codzienną realizacją
obowiązków kontrolnych przez inspektorów pracy.
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Kongres OPZZ
W Warszawie obradował VIII Kongres Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, połączony z obchodami jubileuszu 30-lecia OPZZ. Gościem kongresu, obok
sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta RP Ireny Wójcickiej oraz ministra pracy i polityki społecznej Władysława
Kosiniaka-Kamysza, była Iwona Hickiewicz, główny inspektor pracy. W imieniu kierownictwa i pracowników PIP
pogratulowała związkowcom jubileuszu i wieloletnich wysiłków w dążeniu do zapewnienia godnych warunków życia i pracy w demokratycznym państwie prawa. Wręczyła
też grupie działaczy związkowych Odznaki Honorowe za
Zasługi dla Ochrony Pracy. Podczas kongresu, odbywającego się w dniach 29-31 maja br., wybrano nowe władze
organizacji. Przewodniczącym OPZZ został ponownie Jan
Guz, kierujący tą centralą od 10 lat.

Porozumienie z prokuraturą
Główny inspektor pracy Iwona Hickiewicz i prokurator generalny Andrzej Seremet podpisali porozumienie w sprawie współdziałania prokuratury z Państwową Inspekcją Pracy. Ma ono na celu skuteczne zwalczanie i zapobieganie
przestępczości przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową. Porozumienie podpisane w Warszawie 23
maja br. zastąpiło poprzednie z 2003 r., dostosowując zasady
współpracy obu urzędów do aktualnych potrzeb i obecnego
stanu prawa. Porozumienie przewiduje m.in. organizację
wspólnych szkoleń, wzajemne bieżące informowanie się o
współpracy i występujących problemach, powiadamianie o
wypadkach przy pracy. W Prokuraturze Generalnej ma być
wyznaczony prokurator do monitorowania postępowań
przygotowawczych w sprawach z zawiadomienia PIP, a w
jednostkach organizacyjnych PIP wyznaczone zostaną osoby odpowiedzialne za kontakty z partnerskim urzędem oraz
za sprawowanie specjalistycznego nadzoru nad działaniami
inspektorów, związanymi z kierowaniem zawiadomień do
prokuratury.

W Katowicach o energii
Podsumowanie programu prewencyjnego „Poprawa stanu
przestrzegania przepisów prawa pracy i BHP w firmach wykonujących prace na rzecz producentów i dystrybutorów energii elektrycznej” odbyło się 16 czerwca br. w siedzibie OIP w
Katowicach. Istotą programu była jego dwuetapowość, tj. samokontrola podmiotów biorących udział w programie oraz
weryfikacja działań podjętych przez pracodawców na podstawie audytów przeprowadzonych przez inspektorów pracy.
Na spotkaniu omówiono najczęściej występujące nieprawidłowości w zakresie prawa pracy, technicznego bezpieczeń-
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stwa pracy oraz wykonywania prac przy urządzeniach elektroenergetycznych. Program zrealizowano, aby promować
pracodawców, którzy organizują pracę w sposób zapewniający wysoki poziom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników oraz przestrzeganie przepisów prawa pracy. Przygotowano podmioty gospodarcze działające w tym sektorze do
audytów wewnętrznych oraz kontroli PIP, co zaowocowało
przyznaniem wszystkim uczestnikom dyplomów potwierdzających realizację programu.

Zawody drwali
Już po raz czternasty drwale zmagali się w drużynowych zawodach drwali, zorganizowanych 29 czerwca br. w Niedźwiedziu w województwie lubuskim. Celem turnieju było
m.in. upowszechnienie bezpiecznych metod pracy przy pozyskiwaniu drewna i prezentacja specyfiki zawodu drwala.
W zmaganiach uczestniczyło pięć trzyosobowych zespołów
drwali, konkurujących w zadaniach: okrzesywanie odcinka
drzewa, przerzynka wałka drewna ustawionego pionowo,
złożona przerzynka kłody, łupanie wałków, układanie stosów, ścinka drzew. Ich pracę oceniali sędziowie, a wśród nich
starszy inspektor Grzegorz Babiarz. Oceniano nie tylko
czas i dokładność wykonywania zadań, ale przede wszyst-

kim zgodność realizowania poleceń z zasadami bhp. Na czas
zawodów OIP uruchomił punkt konsultacyjno-informacyjny, w którym inspektor pracy Katarzyna Blask-Rosińska
udzielała porad z zakresu bhp i prawa pracy.
Sprostowanie
W artykule „Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy”, który ukazał się w wydaniu nr 6 (376) 2014 miesięcznika
„Inspektor Pracy”, zostało błędnie podane nazwisko wojewody lubuskiego. Imię i nazwisko pana wojewody brzmi prawidłowo Jerzy Ostrouch.
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Prawo

Piotr Smoliński

Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy
w okresie wypowiedzenia
Mimo braku przepisów dotyczących
ogółu zatrudnionych, które wprost określałyby możliwość zwolnienia pracownika z
obowiązku świadczenia pracy w okresie
wypowiedzenia, w praktyce dosyć często
można spotkać się z tego typu zwolnieniami od świadczenia pracy. Wydaje się więc
zrozumiałe, że w doktrynie prawa oraz
orzecznictwie sądów pracy są pewne rozbieżności w ocenie tego zagadnienia.
Nie budzi wątpliwości pogląd, iż zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w
okresie wypowiedzenia należy traktować
jako odstępstwo od generalnej reguły, stanowiącej, że w ramach uzgodnionego stosunku pracy pracodawca ma obowiązek
dopuszczenia pracownika do wykonywania pracy, a pracownik ma obowiązek i równocześnie prawo, by świadczyć umówioną
pracę za odpowiednim wynagrodzeniem.
Jest to fundament stosunku, jaki łączy pracodawcę i pracownika, a jakiekolwiek odstępstwa od tej reguły należy rozpatrywać,
biorąc pod uwagę funkcję ochronną prawa
pracy1.
Tego typu zwolnienie w obrocie prawnym występuje pod postacią jednostronnej czynności pracodawcy lub umowy między stronami stosunku pracy. Należy jednak dodać, że zgodnie z wyrokiem Sądu
Najwyższego z 4 marca 2009 r. (II PK 202/08,
LEX) pracodawca nie może według własnego jednostronnego i swobodnego uznania
zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. W uzasadnieniu orzeczenia
Sąd Najwyższy stwierdził, że nie ma podstawy prawnej dla takiej czynności pracodawcy w przepisach prawa pracy (z wyjątkiem art. 70 § 2 k.p., który dotyczy stosunku
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pracy z powołania). Zasadą jest, że aby
wpływać jednostronną czynnością prawną
na sytuację prawną drugiej strony stosunku prawnego (także w stosunkach pracowniczych), wymagane jest wyraźne ustawowe upoważnienie2. Dopuszczalne jest natomiast zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia w wyniku porozumienia zawartego między stronami stosunku pracy3. W praktyce najczęściej to pracodawca, wypowiadając umowę o pracę, oświadcza, że zwalnia pracownika z obowiązku świadczenia pracy w
okresie wypowiedzenia. Pracownik może
wyrazić na to zgodę wprost, choć wydaje
się także słuszne przyjęcie dominującego
stanowiska doktryny prawa pracy, że zgoda pracownika może być również wyrażona w sposób dorozumiany. Przyjęcie przez
pracownika oświadczenia złożonego przez
pracodawcę (wyrażenie zgody) modyfikuje
treść stosunku pracy i wprowadza zmiany
w zakresie praw i obowiązków stron w
okresie wypowiedzenia4. Podkreślić więc
należy, że zgodne z prawem zwolnienie z
obowiązku świadczenia pracy w okresie
wypowiedzenia może nastąpić tylko za
zgodą pracownika. Dopuszczalność tego
typu porozumień wynika z odpowiedniego
stosowania art. 3531 k.c. (w zw. z art. 300
k.p.), który stanowi, że strony zawierające
umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub
cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Zawarte w ten sposób
porozumienie nie jest co do zasady
sprzeczne z art. 22 § 1 k.p., nie prowadzi bowiem do całkowitego wyłączenia obowiązku wykonywania pracy. Jest to zwolnienie

Zwolnienie pracownika
z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia nie zostało
uregulowane w przepisach Kodeksu pracy.
Pewnym wyjątkiem w tej
materii jest regulacja,
której podlegają osoby
zatrudnione na podstawie powołania. Na mocy
art. 70 § 2 zdanie pierwsze k.p. odwołanie ze
stanowiska jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o pracę.
Odwołany pracownik w
okresie wypowiedzenia
ma prawo do wynagrodzenia w wysokości
przysługującej przed
odwołaniem, bez obowiązku świadczenia pracy (art. 70 § 2 k.p. w zw.
z art. 71 k.p. a contrario).
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o charakterze czasowym5. Ponadto wydaje
się, że ewentualne zawarcie takiego porozumienia nie powinno być uznane za niezgodne z art. 8 oraz 18 § 1 k.p.
Pracownik zwolniony z obowiązku
świadczenia pracy powinien pamiętać, że
wciąż pozostaje w stosunku pracy i – pomimo niewykonywania pracy – nadal ciążą na
nim pewne obowiązki względem pracodawcy. Przede wszystkim jest obowiązany
dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego
mienie (jeśli ma jeszcze do niego dostęp)
oraz zachować w tajemnicy informacje,
których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, a także przestrzegać
zakazu konkurencji, jeśli się do tego zobowiązał na mocy umowy6.

Odwołanie oświadczenia woli
Kwestią, która wydaje się szczególnie
istotna, jest to, czy pracodawca może odwołać swoje oświadczenie woli i wezwać
pracownika do wykonywania pracy. Warto
najpierw przytoczyć wyrok SN z 5 lipca
2005 r. (I PK 176/04, LEX), w którym sąd
stwierdził, że do cofnięcia oświadczenia
woli pracodawcy ma zastosowanie art. 61
k.c., ponieważ kwestia ta nie jest uregulowana w k.p. W związku z tym sąd uznał, że
„skuteczne zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia przesądza o tym, że pracownik,
który nie wyraża zgody na cofnięcie
oświadczenia woli w tym przedmiocie, nie
jest obowiązany do podporządkowania się
w tym okresie poleceniom pracodawcy
świadczenia pracy w miejscu i terminie
wskazanym przez pracodawcę, które należy uznać za sprzeczne z treścią wiążącego
strony stosunku prawnego”. W kolejnym
wyroku, który zapadł 4 marca 2009 r. (II PK
202/08, LEX), SN stwierdził natomiast, że
„jednostronne bezpodstawne zwolnienie
pracownika z obowiązku wykonywania
pracy w okresie trwającego stosunku pracy
może być w każdym czasie odwołane przez
pracodawcę poprzez wezwanie pracownika do podjęcia świadczenia pracy, a warunek uzyskania zgody pracownika na cofnięcie złożonego przez pracodawcę

oświadczenia o zwolnieniu pracownika z
obowiązku świadczenia pracy wedle art. 61
§ 1 zdanie drugie k.c. powinien być postrzegany jako oczywiście sprzeczny z art.
22 § 1 k.p. oraz podstawową zasadą prawa
pracy dotyczącą godziwego wynagrodzenia pracownika za pracę (art. 13 zdanie
pierwsze k.p.), która dotyczy przede
wszystkim wynagrodzenia za pracę wykonaną (art. 80 zdanie pierwsze k.p.)”.
Pozornie dwie cytowane tezy wyroków
SN są ze sobą sprzeczne. Należy jednak zauważyć, że z tezy wyroku z 4 marca 2009 r.
wynika, że dotyczy ona jedynie jednostronnego, niemającego oparcia w przepisach
prawa zwolnienia pracownika z obowiązku
świadczenia pracy i w takim przypadku wydaje się słuszne przyjęcie przez sąd, że nie
ma zastosowania art. 61 k.c. w kwestii odwołania oświadczenia woli przez pracodawcę. W mojej ocenie, pracodawca, wzywając do świadczenia pracy pracownika,
którego uprzednio jednostronnie i bezpodstawnie pozbawił możliwości wykonywania pracy, zmierza do uregulowania jego
sytuacji, tak by była zgodna z podstawowymi przepisami i zasadami prawa pracy. Powołanie się w tym kontekście przez skład
orzekający SN na art. 22 § 1 k.p. wydaje się
jak najbardziej zrozumiałe. O ile jednak pogląd sądu odnośnie do braku zastosowania
art. 61 k.c. w omawianym przypadku zyskał
akceptację przynajmniej części doktryny, o
tyle uzasadnienie tej koncepcji wywołało
kontrowersje7. W tym miejscu pojawia się
zasygnalizowane wcześniej pytanie, czy
tezy wyroków SN z 5 lipca 2005 r. i 4 marca
2009 r. pozostają ze sobą w sprzeczności?
Odpowiedź będzie przecząca, jeśli – mimo
braku jednoznacznego wskazania przez
skład orzekający w wyroku z 5 lipca 2005 r.
– założymy, że zgoda pracownika na odwołanie oświadczenia woli pracodawcy dotyczy jedynie sytuacji, gdy wcześniej pracownik zgodził się na zwolnienie z obowiązku
świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia (została zawarta swoista umowa w tym
zakresie między pracodawcą a pracownikiem, o czym była już mowa). Natomiast w
przypadku jednostronnej czynności pracodawcy, niemającej oparcia w przepisach
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prawa, wprost zastosowanie miałaby teza
wyroku z 4 marca 2009 r. W takim ujęciu
tezy obu wyroków SN tworzą dość spójną
koncepcję8.
W zależności od odpowiedzi na pytanie,
czy w danym przypadku potrzebna jest zgoda pracownika na cofnięcie oświadczenia
woli pracodawcy w kwestii zwolnienia z
obowiązku świadczenia pracy, różne mogą
być konsekwencje niezastosowania się pracownika do wezwania do świadczenia pracy. Zgodnie z wyrokiem SN z 5 lipca 2005 r.
pracownik skutecznie zwolniony od świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia nie
narusza w sposób ciężki podstawowych
obowiązków pracowniczych, jeżeli nie wyraził zgody na cofnięcie oświadczenia woli
pracodawcy i nie stosuje się do poleceń
podjęcia pracy w miejscu i czasie wskazanym przez pracodawcę. W mojej ocenie, w
przypadku gdy nie jest wymagana zgoda
pracownika na cofnięcie oświadczenia woli
pracodawcy, niewykonanie przez pracownika polecenia stawienia się do pracy może w
wielu sytuacjach oznaczać, że pracownik
dopuścił się naruszenia swoich obowiązków
w sposób ciężki, co uzasadniałoby zastosowanie art. 52 § 1 pkt 1 k.p.9

Skierowanie na urlop
Kolejną istotną kwestią jest odpowiedź
na pytanie, czy pracodawca może jednostronną decyzją skutecznie skierować pracownika na urlop w okresie wypowiedzenia (powołując się na art. 1671 k.p.), jeżeli
wcześniej zwolnił go z obowiązku świadczenia pracy. Przynajmniej częściowej odpowiedzi na to pytanie dostarcza wyrok
Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 21
czerwca 2005 r. (III APa 48/05, LEX). Sąd ten
uznał, że oświadczenie pracodawcy zwalniające pracownika z obowiązku świadczenia pracy stanowiło oświadczenie woli w
rozumieniu art. 60 k.c. w zw. z art. 300 k.p.
Pracodawca, mimo że nie odwołał swojego
oświadczenia woli, próbował zobowiązać
pracownika do wykorzystania urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia.
Zgodnie z uzasadnieniem omawianego
wyroku „okres zwolnienia pracownika z
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obowiązku świadczenia pracy nie jest równoznaczny jakościowo i pojęciowo z okresem wykorzystywania urlopu wypoczynkowego. W szczególności okres zwolnienia
pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia nie służy tym
celom, jakie winien spełniać urlop wypoczynkowy, tj. odpoczynkowi i regeneracji”.
Sąd ten podkreślił, że skoro pracodawca
skutecznie zdecydował o tym, że do końca
okresu wypowiedzenia pracownik będzie
zwolniony od świadczenia pracy, to „nie
mógł następnie bez zgody pracownika arbitralnie i jednostronnie nakazać wykorzystanie urlopu wypoczynkowego w tym samym okresie”10. Pogląd ten został zaakceptowany przez Sąd Najwyższy, który w wyroku z 26 kwietnia 2011 r. (II PK 302/10, LEX) w
sposób klarowny wyjaśnił, jakie możliwości
ma pracodawca chcący wysłać pracownika
na urlop w okresie wypowiedzenia, jeśli
wcześniej zwolnił go z obowiązku świadczenia pracy. Warto więc w tym miejscu
wskazać, że zdaniem składu orzekającego
SN, „aby odróżnić urlop wypoczynkowy
udzielony pracownikowi na podstawie art.
1671 k.p. od innego zwolnienia z obowiązku wykonywania pracy w okresie wypowiedzenia umowy o pracę (z innych przyczyn niż zwolnienie urlopowe), pracodawca powinien wyraźnie udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego przez określenie jego granic czasowych (od konkretnego dnia do innego dnia), a jeżeli wcześniej
zawarł z pracownikiem porozumienie
(choćby dorozumiane) co do zwolnienia go
z obowiązku wykonywania pracy w okresie
wypowiedzenia umowy o pracę, powinien
uzyskać zgodę pracownika (która również
może być wyrażona w sposób dorozumiany, musi być jednak jednoznaczna i nie budzić wątpliwości) na jego rezygnację z
uzgodnionego wcześniej przez strony
zwolnienia od obowiązku wykonywania
pracy w okresie wypowiedzenia umowy o
pracę z innych przyczyn na rzecz udzielenia
mu w tym okresie urlopu wypoczynkowego na podstawie art. 1671 k.p.”
Wziąwszy pod uwagę wcześniejsze rozważania o jednostronnych i bezpodstawnych zwolnieniach od wykonywania pracy

Pracownik zwolniony
z obowiązku świadczenia
pracy powinien pamiętać,
że wciąż pozostaje w stosunku pracy i – pomimo
niewykonywania pracy –
nadal ciążą na nim obowiązki względem pracodawcy. Przede wszystkim
jest obowiązany dbać
o dobro zakładu pracy,
chronić jego mienie oraz
zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, a także
przestrzegać zakazu konkurencji, jeśli się do tego
zobowiązał.
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w okresie wypowiedzenia, na które pracownik choćby w
sposób dorozumiany nie wyraził zgody, wydaje się, że pracodawca ma prawo odwołać w takich przypadkach swoje
oświadczenie woli i udzielić pracownikowi urlopu we wskazanym przez siebie okresie. Powinno to być dokonane w
sposób dla pracownika jasny i zrozumiały, tak by nie było
wątpliwości, że urlop jest udzielany po wycofaniu oświadczenia woli pracodawcy w przedmiocie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy.

w przepisach prawa pracy. Wydaje się ponadto zasadne
stwierdzenie, że pracownik, który został zwolniony z obowiązku świadczenia pracy jednostronną i bezprawną decyzją pracodawcy, oprócz wynagrodzenia z art. 81 § 1 k.p. ma prawo
również żądać odszkodowania w wysokości różnicy między
wynagrodzeniem z art. 81 § 1 k.p. a wynagrodzeniem, jakie
otrzymałby, gdyby faktycznie świadczył pracę w okresie wypowiedzenia14.
Piotr Smoliński
OIP Olsztyn

Wynagrodzenie

Przypisy

Ostatnią, bardzo istotną kwestią, która wymaga omówienia,
jest wynagrodzenie pracownika w okresie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia. Określenie tego wynagrodzenia stanowi problem, zważywszy że k.p.
nie reguluje tego zagadnienia. Pozornie wydaje się oczywiste,
że będzie miał w takim przypadku zastosowanie przepis art.
81 § 1 k.p., stanowiący, że pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał
przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje
wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli
taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy
określaniu warunków wynagradzania – 60% wynagrodzenia.
W każdym przypadku wynagrodzenie to nie może być jednak
niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę,
ustalanego na postawie odrębnych przepisów. Tak też stwierdził SN w wyroku z 16 czerwca 2005 r. (I PK 260/04, LEX)11. Jak
jednak słusznie zauważył P. Prusinowski, zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy nie przewiduje konieczności zachowania wszystkich elementów gotowości do pracy12 . Pracownik, nie licząc kilku obowiązków względem pracodawcy, jakie
na nim nadal ciążą, może co do zasady swobodnie dysponować swoją osobą. W praktyce można spotkać przypadki wynagradzania pracowników w omawianym okresie jak za urlop
wypoczynkowy, co jest dla pracownika bardziej korzystne niż
wynagradzanie na zasadach określonych w art. 81 § 1 k.p.13
Pracownik otrzymuje wtedy bowiem wynagrodzenie, jakie
otrzymałby, gdyby faktycznie świadczył pracę. Trudno jednak
wskazać wystarczające podstawy prawne, uzasadniające
ewentualne żądanie pracownika wobec pracodawcy, by ten
wypłacił mu za okres nieświadczenia pracy w okresie wypowiedzenia wynagrodzenie liczone jak wynagrodzenie urlopowe. Wydaje się, że pracownikowi niezależnie od tego, czy został zwolniony z obowiązku świadczenia pracy jednostronną
decyzją pracodawcy, czy wyraził na to zgodę, należałoby jednak naliczyć i wypłacić wynagrodzenie z art. 81 § 1 k.p. Podkreślić należy jednak, że zastosowanie art. 81 § 1 k.p. w przypadku zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy jest próbą
wyjścia z sytuacji, której ustawodawca nie uregulował wprost
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1

M. Gersdorf, Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy,
„Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2005, nr 3, s. 31; wyrok
SN z 28 października 1998 r. (I PKN 361/98, LEX).
2
W. Pudełko, Glosa do wyroku SN z 4 marca 2009 r, II PK
202/08, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2010, nr 8, s. 37.
3
Warto jednak wskazać pogląd P. Prusinowskiego, który
stanowczo podkreśla, że zarówno jednostronne, jak i umowne zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy
jest niezgodne z przepisami prawa pracy: P. Prusinowski,
Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy – czynność jednostronna czy porozumienie stron, Legalis.
4
Zob. m.in. M. Lewandowicz-Machnikowska, Glosa do wyroku SN z 5 lipca 2005 r., I PK 176/04, LEX; T. Liszcz, Glosa do
wyroku SN z 5 lipca 2005 r., I PK 176/04, OSP 2007, nr 1, poz.
4, s. 22; uzasadnienie wyroku SN z 23 kwietnia 2011 r. (II PK
302/10, LEX).
5
M. Lewandowicz-Machnikowska, op. cit.
6
T. Liszcz, op. cit., s. 23.
7
Zob. szerzej K. Andrejuk, Glosa do wyroku SN z 4 marca
2009 r., II PK 202/08, Legalis; W. Pudełko, op. cit., s. 39.
8
Należy jednak pamiętać, że tematem niniejszych rozważań jest jedynie zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy
w okresie wypowiedzenia. Przyjęcie bowiem koncepcji, że
zawsze potrzebna jest zgoda pracownika niepozostającego
w okresie wypowiedzenia (zwolnionego z tego obowiązku z
woli obu stron stosunku pracy) na wezwanie go do świadczenia pracy, prowadziłoby czasem do kuriozalnych sytuacji,
uniemożliwiających pracodawcy wypełnianie swojego podstawowego obowiązku względem pracownika, czyli zatrudniania go w sposób zgodny z art. 22 § 1 k.p.
9
Por. też uzasadnienie wyroku SN z 4 marca 2009 r.
10
Odmienny pogląd wyraziła A. Musiała (w:) Glosa do wyroku SA z 21 czerwca 2005 r., OSA 2007, nr 11, s. 91.
11
Por. też uzasadnienie wyroku SN z 4 marca 2009 r. oraz
M. Gersdorf, op. cit., s. 32.
12
P. Prusinowski, op. cit.
13
Taki sposób wynagradzania uważa za słuszny m.in. P. Prusinowski.
14
Tak też W. Pudełko, op. cit., s. 40.

IP 7-8/2014

Procedury albo skuteczność
– czy wybór jest konieczny?
Zgodnie z zapisem Zarządzenia Głównego Inspektora Pracy nr 4/14 w sprawie
kontroli zarządczej misją
Państwowej Inspekcji Pracy
jest skuteczne egzekwowanie przepisów prawa pracy,
w szczególności bezpieczeństwa i higieny pracy, poprzez efektywne i ukierunkowane kontrole oraz działania prewencyjne, zmierzające do ograniczenia zagrożeń wypadkowych i poszanowania prawa pracy.
Z informacji zamieszczanych w „Inspektorze Pracy”, pod tytułem „Posłowie
przyjęli sprawozdanie”, „Połączone komisje przyjęły sprawozdanie”, „Pozytywna
ocena sprawozdania”, wynika, że działania Państwowej Inspekcji Pracy są pozytywnie odbierane przez organy powołane do nadzoru nad naszą instytucją.
Jako inspektor pracy prowadzący „zwykłe” kontrole, a także oceniający pracę kolegów zadałem sobie pytanie, czy naszą
pracę w podobny sposób odbierają ci,
którzy są najważniejszymi recenzentami –
pracownicy. Kolejki interesantów w inspekcyjnych punktach udzielania porad
prawnych świadczą nie tylko o potrzebie
prowadzenia tej działalności, lecz także o
zaufaniu do naszej instytucji. Podobnie
ocenić należy stale utrzymującą się, znaczną liczbę skarg pracowniczych. Jak wynika
ze sprawozdań okręgowego inspektora
pracy w Gdańsku, liczba takich skarg systematycznie rośnie. Wśród nich zdarzają
się również skargi na inspektorów, będące
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wyrazem niezadowolenia z efektów naszej pracy. Nie oceniając ich zasadności
trzeba jednak stwierdzić, że jest ich bardzo
mało, bo ok. 1% wszystkich skarg. Oczywiście należy pracować nad poprawą jakości
pracy, tak aby te niewielkie odsetki były
jeszcze mniejsze.

W obronie pracownicy
Ale dość statystyki, odsetek i ogólników. Chcę przybliżyć sposób „załatwienia” jednej ze skarg, jeden przypadek,
jedną ważną ludzką sprawę. Był grudzień
2013 roku, okres przedświąteczny. Do
oddziału w Gdyni przyszła młoda mama z
niemowlakiem, potrzebowała porady
prawnej i podjęcia interwencji. Okazało
się, że pracodawca rozwiązał z nią umowę o pracę bez wypowiedzenia, powołując się na art. 53 § 1 Kodeksu pracy, czyli z
powodu wyczerpania okresu zasiłkowego. W efekcie kobieta pozostała bez środków do życia, bez zasiłku macierzyńskiego. Ze względu na okoliczności sprawy
już następnego dnia rozpoczęto kontrolę
pracodawcy. Dokumentacja oraz wyjaśnienia pracodawcy pokazały dość dziwny obraz sytuacji, którą można streścić
następująco:
● W 2012 r. pracownica została zatrudniona na czas określony do połowy 2014 r.
● Gdy zaczęła chorować, dostarczyła
pracodawcy zaświadczenie o stanie ciąży.
● Ostatnie zwolnienie lekarskie wpłynęło do pracodawcy w czerwcu 2013 r.
Pracownica była dalej nieobecna w pracy, lecz nie dostarczała zwolnień lekarskich, pracodawca zaś nie podjął żadnych
działań dyscyplinarnych.
● W październiku 2013 r. pracodawca
rozwiązał umowę o pracę bez wypowiedzenia, jednak w treści pisma rozwiązują-

cego umowę nie podał przyczyny uzasadniającej to rozwiązanie oraz nie pouczył pracownicy o przysługujących jej
środkach prawnych. Co więcej, do czasu
rozpoczęcia kontroli w grudniu 2013 r.
nie wydano świadectwa pracy.
W zasadzie można było już na tym etapie zakończyć kontrolę i skierować do pracodawcy wystąpienie o przestrzeganie
przepisów w zakresie rozwiązywania
umów o pracę i wydawania świadectw
pracy, wszcząć postępowanie wykroczeniowe (zapewne mandatowe) i pouczyć
pracownicę o prawie dochodzenia swoich
roszczeń w sądzie pracy. Mając jednak na
uwadze naszą misję, czyli skuteczność
działania inspekcji pracy, sprawa z inicjatywy inspektora pracy toczyła się dalej. Ze
względu na przerwę świąteczną kontrola
została przedłużona jeszcze o około dwa
tygodnie. W tym czasie pracodawca zobowiązał się do wycofania rozwiązania umowy o pracę, pod warunkiem że pracownica dostarczy brakujące zwolnienia lekarskie i zaświadczenie o urodzeniu dziecka.
W tej sytuacji inspektor pracy zadeklarował możliwość łagodnego potraktowania
w postępowaniu wykroczeniowym. Skontaktował się ze skarżącą, informując ją o
możliwości rozwiązania jej problemu. Pracownica dostarczyła pracodawcy brakujące dokumenty. Pracodawca wysłał do pracownicy oświadczenie woli o wycofaniu
rozwiązania umowy o pracę, przekazaniu
do ZUS zwolnienia lekarskiego oraz udzieleniu pracownicy urlopu macierzyńskiego. Oczywiście ponownie zgłoszono pracownicę do ubezpieczenia społecznego.
Inspektor pracy zakończył kontrolę, w ramach postępowania wykroczeniowego
pouczając pracodawcę o obowiązku poszanowania prawa w przyszłości.
Takie działania, a szczególnie ich efekty
powodują, że rośnie zaufanie do naszej
instytucji. Jesteśmy odbierani jako skuteczni w działaniu, co w konsekwencji
wpływa też na wzrost liczby skarg pracowniczych.
nadinspektor Tomasz Rutkowski
OIP Gdańsk
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Co dzieje się na budowie II linii metra?

Dzieje się bardzo dużo, choć na zewnątrz tego nie widać.
Zaawansowanie prac budowlanych pod koniec czerwca br.
osiągnęło około 92%.

miejsce w 2012 roku. Zaistniałe zdarzenia
wymusiły na wykonawcy prac zmianę
technologii stabilizacji gruntu w obszarze
tuneli łącznikowych. Obecnie stosowana
jest metoda zamrażania gruntu z użyciem
solanki. W metodzie tej solanka jest ochładzana przez agregaty chłodnicze do wcześniej określonej temperatury, a następnie
wprowadzana przez rury mrożeniowe do
obiegu zamkniętego. Pierwotnym chłodziwem jest amoniak, który krąży w instalacji
mrożeniowej, chłodziwem wtórnym jest
solanka. Różna temperatura topnienia
osiągana jest poprzez zmianę stężenia soli
w roztworze. W procesie tym ciepło pobierane z gruntu przy użyciu solanki jest uwalniane przez solankowe wymienniki ciepła
umieszczone w instalacji mrożeniowej.

W zakresie prac konstrukcyjnych pozostały
do wykonania połączenia wentylatorni szlakowych z tunelami, konstrukcje schodów,
wind oraz elementów peronowych; prace torowe – wykonano większość torowisk tunelowych, wszystkie torowiska stacyjne i torów
odstawczych oprócz stacji Centrum Nauki Kopernik; prace instalacyjne – wykonano ok.
70% całego zadania inwestycyjnego; roboty
wykończeniowe – zakończono prace murarsko-tynkarskie na poszczególnych stacjach z
wyłączeniem stacji Centrum Nauki Kopernik.
Trwają prace okładzinowe związane z ułożeniem kamienia na posadzkach i ścianach. Prowadzone są prace instalacyjne – elektryka,
systemy gaśnicze, systemy sterowania pociągami, zasilanie: trzecia szyna, podstacje, szklenie konstrukcji wyjściowych, okładziny kamienne na obiektach powierzchniowych oraz
roboty drogowe. Według generalnego wykonawcy prac budowlanych przekazanie przedmiotu zamówienia do zamawiającego powinno się odbyć do 30 września 2014 roku.
Największe opóźnienia występują na stacji
Centrum Nauki Kopernik (dawna stacja Powiśle), a wynikają one z awarii, jaka miała tam
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Pod nadzorem inspekcji
W związku z tym, że budowa II linii metra jest obecnie największą inwestycją w Warszawie, została ona otoczona szczególną opieką Okręgowego Inspektoratu Pracy w
Warszawie. Przeprowadzane są tam cykliczne kontrole z zakresu technicznego bezpieczeństwa pracy. Szczegółowym kontrolom poddano m.in. place budów stacji C11, C12,
C13 i C14. Wykazały one na przykład nieprawidłowości w zakresie: dopuszczania pracowników do pracy bez wymaganych kwalifikacji (uchybienia te dotyczyły przede
wszystkim pracowników pochodzących z Włoch, gdzie do obsługi sprzętu do robót
ziemnych i urządzeń pokrewnych nie wymagane są dodatkowe uprawnienia, wystarczy prawo jazdy); montażu rusztowań ramowych niezgodnie z instrukcją montażu i
przez osoby nieuprawnione; użytkowania urządzeń poddozorowych bez aktualnych
decyzji dopuszczających do eksploatacji wydanych przez UDT.
Pomimo cyklicznych kontroli oraz prężnie działających sekcji bhp na poszczególnych
placach budów (każda stacja to odrębny plac budowy) nie uniknięto zdarzeń wypadkowych. Jeden z takich wypadków wydarzył się 26 marca br. na stacji Rondo Daszyńskiego, gdzie na pracownika, który przygotowywał podłoże pod ułożenie izolacji typu
VOLTEX na wyjściu W-7, spadła rolka izolacji o wadze ok. 150-170 kg. Inspektor pracy
badający ten wypadek jako przyczyny wypadku wymienił:
■ przyczyny wynikające ze stanu czynnika materialnego – utrata stateczności przesuwanej rolki materiału hydroizolacyjnego VOLTEX o wadze ok. 150-170 kg, przesuwanej przez osoby bez zastosowania środków
technicznych w celu zachowania warunków bezpieczeństwa w zakresie
zabezpieczenia tego materiału przed niekontrolowaną zmianą położenia;
■ przyczyny wynikające z organizacji pracy – niewłaściwa koordynacja prac przez osoby z nadzoru, w związku z dopuszczeniem do jednoczesnego wykonywania prac związanych z transportem i rozładunkiem rolki
materiału hydroizolacyjnego na poziomie I spocznika, a także wykonywania prac przez poszkodowanego poniżej osób przesuwających wspomniany materiał (poziom II spocznika).
Budowa II linii metra jest budową trudną zarówno pod względem technologicznym, jak i organizacyjnym. Specyfika wykonywanych prac – występowanie różnych rodzajów prac w tym samym czasie na tym samym
terenie – wymaga od nadzoru technicznego na placu budowy, w tym
służby bhp, przeprowadzania ciągłych kontroli w celu wyeliminowania nieprawidłowości. Uchybienia stwierdzone podczas przeprowadzania czynności kontrolnych na poszczególnych stacjach nie wynikały z braku odpowiedniego sprzętu roboczego czy
środków ochrony zbiorowej bądź indywidualnej, leżały raczej po stronie człowieka
i chęci wykonania prac w jak najkrótszym czasie, przy jak najniższych kosztach.
starszy inspektor – specjalista Dariusz Płochocki, OIP Warszawa
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Budowa II linii metra jest
budową trudną zarówno pod
względem technologicznym,
jak i organizacyjnym.
Specyfika wykonywanych
prac wymaga od nadzoru
technicznego, w tym służby
bhp, przeprowadzania
ciągłych kontroli w celu
usunięcia nieprawidłowości.

Bezpieczne maszyny
Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach był
miejscem seminarium „Bezpieczne maszyny”, zorganizowanego przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach, Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn Politechniki Świętokrzyskiej, Grupę Ożarów S.A., we współpracy z Centralnym Instytutem Ochrony
Pracy – PIB, Urzędem Dozoru Technicznego
oraz firmą ELOKON Polska Sp. z o.o. Seminarium odbyło się 22 maja br.
Przedsięwzięcie zrealizowano w ramach projektów prewencyjnych Państwowej Inspekcji Pracy, w zakresie spełniania minimalnych wymagań bhp przez maszyny i urządzenia
użytkowane w przetwórstwie przemysłowym oraz Kampanii
Bezpieczeństwa CRH Polska „Bezpieczne maszyny” prowadzonej wspólnie z OIP w Kielcach. Celem tych projektów jest
zapobieganie wypadkom przy pracy z maszynami i urządzeniami użytkowanymi w przetwórstwie przemysłowym oraz
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wspieranie przedsiębiorstw uczestniczących w programie
w doprowadzeniu maszyn i urządzeń do stanu zgodnego
z obowiązującymi przepisami w zakresie minimalnych wymagań bhp.
W seminarium wzięło udział ponad sto osób, w tym pracodawcy, przedstawiciele administracji rządowej, organizacji
pracodawców, stowarzyszeń, związków zawodowych i środowiska naukowego. Nie zabrakło też licznej grupy studentów kierunku Inżynierii Bezpieczeństwa Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn Politechniki Świętokrzyskiej.
Wśród gości seminarium byli m.in. główny inspektor pracy
Iwona Hickiewicz i zastępca Leszek Zając, przewodniczący
Rady Głównego Inspektora Pracy do Spraw Bezpieczeństwa
Pracy w Budownictwie Zbigniew Janowski wraz członkami
Rady oraz okręgowy inspektor pracy w Lublinie Włodzimierz Biaduń.
Główny inspektor pracy Iwona Hickiewicz, w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, udekorowała okręgowego inspektora pracy w Kielcach Janusza Czyża medalem
srebrnym za długoletnią służbę, przyznanym za wzorowe,
wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej.
Otwierając seminarium, rektor Politechniki Świętokrzyskiej prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak mówił m.in. o zaangażowaniu uczelni w kształcenie inżynierów z naciskiem
na zagadnienia bezpieczeństwa. Uruchomiono nowy kierunek studiów „inżynieria bezpieczeństwa”, jego absolwenci
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zasilą dobrze przygotowaną kadrę specjalistów zarządzających bezpieczeństwem pracy w procesie produkcji.
Główny inspektor pracy Iwona Hickiewicz, dziękując organizatorom przedsięwzięcia, mówiła o szczególnie istotnym
udziale młodych ludzi, którzy wkrótce podejmą pracę zawodową i będą zarządzać zespołami pracowników oraz procesami produkcyjnymi. Podkreśliła, że wielu wypadków można
by uniknąć, gdyby eksploatowane maszyny były właściwe
zaprojektowane i wykonane. Jednym z powodów utrzymującej się dużej wypadkowości przy pracy jest nadal niezadowalająca znajomość przepisów i zasad bezpieczeństwa pracy oraz brak nadzoru nad pracownikami. Absolwenci politechniki jako profesjonaliści będą mieli realny wpływ na poprawę bezpieczeństwa pracy i zmniejszenie wypadkowości
w procesie produkcyjnym.
Prezes zarządu, dyrektor generalny Grupy Ożarów S.A. Andrzej Ptak bardzo pozytywnie ocenił wieloletnią współpracę z Państwową Inspekcją Pracy w zakresie prowadzonych
programów prewencyjnych. To sprawia, że inspekcja jest coraz częściej kojarzona z merytorycznym doradcą i partnerem, a nie instytucją, która wyłącznie karze. Wspomniał też,
że w szeroko rozumianym bezpieczeństwie pracy kluczowym elementem jest połączenie teorii z praktyką. Dlatego
na terenie Cementowni Ożarów w ramach współpracy z Politechniką Świętokrzyską studenci mają możliwość zapoznania się bezpośrednio z procesami produkcji i z eksploatacją
maszyn.
Przewodniczący Rady Głównego Inspektora Pracy do
Spraw Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie i przewodni-
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czący Związku Zawodowego „Budowlani” Zbigniew Janowski z dużym uznaniem mówił o działaniach prewencyjnych
OIP w Kielcach, realizowanych wspólnie z zakładami sektora
cementowego na terenie województwa świętokrzyskiego.
Poinformował, że związek zawodowy „Budowlani” wraz z innymi organizacjami sektora budowlanego wystąpił z inicjatywą podpisania porozumienia dotyczącego minimalnej
stawki kalkulacyjnej na roboty budowlane. Podkreślił, że ma
to znaczenie w odniesieniu nie tylko do zamówień publicznych, ale również kwestii bhp, bo w kosztach ofert przetargowych równie często jak minimalne wynagrodzenie ignoruje się minimalne koszty bezpieczeństwa.
Seminarium podzielono na dwie sesje. Prezentacje dotyczące praktycznych aspektów technicznych bezpiecznej eksploatacji maszyn przedstawili: prof. dr hab. inż. Bogdan Antoszewski i dr hab. inż. Włodzimierz Zowczak z Wydziału
Mechatroniki i Budowy Maszyn PŚ; dr inż. Stanisław Kowalewski i Krzysztof Ujczak z ELKON Polska; Andrzej Rozlach
z Urzędu Dozoru Technicznego, Oddziału w Kielcach; Tomasz Barański z OIP w Kielcach, a także Tomasz Strawiński
i Alfred Brzozowski z CIOP-PIB w Warszawie.
Prof. dr hab. inż. B. Antoszewski, rozpoczynając prezentację dotyczącą zasad bezpieczeństwa w eksploatacji maszyn,
przytoczył słowa z Księgi Powtórzonego Prawa – rozdział 22,
wers 8: „Jeśli zbudujesz dom, uczynisz na dachu ogrodzenia,
byś nie obciążał swego domu krwią, gdyby ktoś z niego
spadł”. Przedstawił pięć podstawowych zasad bezpieczeń-
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stwa obsługi technicznej i napraw, tj. planowanie, zapewnienie bezpieczeństwa w strefie pracy, używanie odpowiedniego sprzętu, praca zgodnie z planem oraz przeprowadzanie
końcowej kontroli.
Bezpieczeństwo obróbki laserowej było tematem wykładu
dr. hab. inż. W. Zowczaka, który szczegółowo omówił działanie urządzeń laserowych, dzieląc je na klasy w zależności od
stopnia zagrożenia, jakie stwarzają, a także klasyfikację zagrożeń w czasie laserowej obróbki materiałów. Przedstawił
podział wypadków według źródeł promieniowania laserowego. Wyjaśnił, że zagrożenie może powstać zarówno podczas cięcia łatwopalnych materiałów (np. drewna, materiałów drewnopochodnych, tworzyw sztucznych), jak i wtedy,
gdy wiązka promieniowania laserowego opuści strefę cięcia
w sposób niekontrolowany. Może to nastąpić w wyniku awarii systemu lub np. błędu w sterowaniu robota.
Dr inż. S. Kowalewski zwrócił m.in. uwagę na problem kwalifikacji zestawu maszyn i zastosowania deklaracji zgodności
WE (EC) oraz znaku CE dla poszczególnych maszyn lub de-

klaracji zgodności WE (EC) i znaku CE dla maszyny zespolonej. Omówił etapy doprowadzania maszyn do zgodności z
wymaganiami minimalnymi lub zasadniczymi. Mgr inż. K. Ujczak omówił „triadę bezpieczeństwa” – zasady bezpieczeństwa kompleksowego, bezpieczne rozwiązania konstrukcyjne, środki ochronne, informacje dotyczące użytkowania.
Prezentację zilustrował zdjęciami i schematami osłon, urządzeń kontaktowych, nieprawidłowych instalacji urządzeń
zatrzymywania awaryjnego i układów sterowania funkcjami
bezpieczeństwa.
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Tematem prezentacji A. Rozlacha było bezpieczeństwo
eksploatacji urządzeń transportu bliskiego. Przedstawił on
analizę najczęstszych przyczyn awarii i wypadków związanych z eksploatacją urządzeń technicznych objętych dozorem technicznym. T. Barański zapoznał uczestników seminarium z założeniami i celami programu prewencyjnego PIP w
zakresie spełnienia minimalnych wymagań bhp przez maszyny i urządzenia użytkowane w produkcji przemysłowej.
Przedstawił wyniki kontroli i statystykę wypadkową. Do
technicznych przyczyn wypadków przy pracy przy obsłudze
maszyn w 2013 r. należały przede wszystkim: brak urządzeń
ochronnych zapobiegających dostępowi kończyn operatora
do strefy niebezpiecznej, nieprawidłowa konstrukcja osłon
mechanizmów przenoszenia napędu, niewłaściwe elementy
sterownicze, brak urządzenia służącego do odłączania od
źródła energii, niewłaściwe oznakowanie elementów sterowania pracą maszyny, brak awaryjnego wyłącznika bezpieczeństwa. Potwierdzeniem skuteczności działań prewencyjnych inspektorów pracy były utrwalone na zdjęciach przykłady maszyn dostosowanych do wymagań bezpieczeństwa.
Kontrole okresowe wyposażenia ochronnego
maszyn zaprezentował T. Strawiński z CIOP-PIB.
Przedstawiając tabele i schematy działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa maszyny,
omówił kolejno funkcje bezpieczeństwa, rodzaje
wyposażenia ochronnego, podstawowe parametry urządzeń ochronnych, podstawowe sposoby
wykorzystania wyposażenia ochronnego, metodykę kontroli urządzeń kontrolnych (funkcji bezpieczeństwa). Z kolei A. Brzozowski omówił
współpracę nauki z przemysłem w zakresie poprawy warunków pracy, realizowanej przez CIOP-PIB.
Zaprosił do udziału w ogólnopolskim konkursie
poprawy warunków pracy.
W drugiej części seminarium wystąpienia gości
dotyczyły nowoczesnych rozwiązań technicznych
bezpiecznej eksploatacji maszyn i były prezentowane przez partnerów: SICK, OMRON Elektronics,
ANRO. Seminarium prowadził i podsumował zastępca okręgowego inspektora pracy Jan Jóźwik.
Podczas konferencji na stoisku Okręgowego Inspektoratu
Pracy w Kielcach rozpowszechniano materiały informacyjne
Państwowej Inspekcji Pracy na temat prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Seminarium było także okazją do
zaprezentowania uczestnikom i studentom politechniki wystawy poświęconej historii inspekcji pracy w Polsce w związku
z jubileuszem 95-lecia jej działalności.
nadinspektor Barbara Kaszycka
OIP Kielce
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Praktycznie
o bezpieczeństwie
na wysokości
Ponad 50 przedstawicieli z 34 firm
branży budowlanej przybyło do jednego z przedsiębiorstw budowlanych w
Szczecinie, gdzie odbyła się inauguracja programu informacyjno-prewencyjnego PIP w budownictwie „Promocja standardów BHP”. Przygotowano
dla nich pokazy i prezentacje sprzętu
przeznaczonego do wykonywania prac
na wysokości.
Przedstawiciele firmy z Łozienicy zaprezentowali nowoczesne metody wykonywania prac z poziomu posadzki z
wykorzystaniem drabin i podestów roboczych.
Na zaproszenie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie przybyli również przedstawiciele jednej z francuskich firm. Zaprezentowali środki niezbędne do bezpiecznego organizowania tymczasowej pracy na wysokości.
Szczególne zainteresowanie zgromadzonych wzbudził nowy na polskim
rynku produkt, podwieszany pomost
dekarski montowany w miejscu wykonywanych prac, niewymagający stawiania rusztowania. Pokazano również
elementy do wbudowania w poszycie
dachu, służące jako punkty mocowania
indywidualnych środków ochrony przy
organizowaniu tymczasowych prac na
wysokości.
Producenci sprzętu do prowadzenia
prac na wysokości omówili zasady
użytkowania poszczególnych produktów, pokazali i wyjaśnili, jak stosować
środki ochrony indywidualnej, by pracować bezpiecznie.

I P 7-8/2014

Nudny wykład w szkolnej ławce z pewnością nikomu z nas nie kojarzy się pozytywnie. Jeszcze gorzej, gdy teoretyk
w garniturze poucza praktyków, co
i jak mają robić. Dlatego pracownicy
Sekcji Prewencji i Promocji OIP
w Szczecinie, organizując szkolenia,
łączą teorię z praktyką. Taki sposób
przekazywania wiedzy cieszy się popularnością wśród pracodawców.

Udział w szkoleniu był doskonałą
okazją do wymiany doświadczeń i dyskusji na temat sposobów wykonywania prac na wysokości, metod skutecznego zabezpieczania pracowników
oraz eliminacji czynników ryzyka. Pracodawcy uczestniczący w szkoleniu
twierdzą, że wiedza przekazana w ten

praktyczny sposób z pewnością zostanie wykorzystana w codziennej działalności firm, przyczyniając się tym samym do ograniczenia zagrożeń występujących przy wykonywaniu robót budowlanych.
Katarzyna Kowalska
OIP Szczecin
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Praca podczas wakacji
Pierwsza grupa 60 uczniów, do której z akcją „Zanim
podejmiesz pracę wakacyjną” dotarli przedstawiciele
OIP w Katowicach, uczęszcza do Zespołu Szkół nr 3 im.
Rtm. Witolda Pileckiego w Zabrzu. Najbardziej aktywni
zostali nagrodzeni w konkursie wiedzy z prawa pracy.
Kolejną prelekcję inspekcyjni specjaliści z OIP w Katowicach przeprowadzili dla uczniów z Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektronicznych w Gliwicach, gdzie uczestników podzielono na dwie grupy ze względu na duże zainteresowanie. Podobne zajęcia odbyły się w połowie czerwca jednocześnie w
dwóch szkołach, tj. w Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych
im. Armii Krajowej w Żywcu oraz w 3 Liceum Ogólnokształcącym – Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu.
Szkoła z Żywca uczestniczy w programie edukacyjnym „Kultura Bezpieczeństwa” i to właśnie dzięki współpracy z nauczycielem realizującym ten program udało się zorganizować prelekcję dla uczniów połączoną z konkursem sprawdzającym nabytą wiedzę. Projekt polegający na przygotowa-

niu młodych ludzi do podjęcia pierwszej pracy zawodowej,
realizowany w ramach kampanii informacyjno-promocyjnej
PIP „Zanim podejmiesz pracę”, chwaliła Beata Szemraj, kierownik szkolenia praktycznego w tej szkole.
Inspektorzy pracy z bielskiego oddziału OIP Katowice we
współpracy z Ewą Kaplytą, dyrektorem Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych im. Armii Krajowej w Żywcu, przeprowadzili także szkolenie dla 21 pracodawców zatrudniających pracowników młodocianych, którzy kształcą się w tej szkole.Za-
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poznano ich z przepisami prawa pracy w zakresie zatrudniania
pracowników młodocianych oraz wyposażono w odpowiednie materiały informacyjne.
W trakcie spotkań z uczniami omawiano zagadnienia
związane z zatrudnianiem, ze szczególnym uwzględnieniem
praw i obowiązków przysługujących młodym ludziom wkraczającym na rynek pracy. Przybliżono realia rynku pracy
związane z coraz powszechniejszym zawieraniem umów
prawa cywilnego i konsekwencji wyboru tej formy zatrudnienia. Chodzi o to, by młodzi ludzie mieli świadomość, że jeśli rezygnują z podpisania umowy o pracę, tracą gwarancję
uprawnień wynikających z Kodeksu pracy.
Przedstawiciele PIP przekazywali najważniejsze informacje dotyczące prawnej ochrony pracy, przedstawiając typowe problemy oraz zagrożenia w środowisku pracy. W szkoleniach wzięło łącznie udział ponad 200 uczniów. Wszyscy
otrzymali komplet wydawnictw: „Prawo pracy – pierwsze
kroki”, „W pierwszej pracy” oraz poradnik w formie komiksu
„Moja pierwsza praca”. Dużą popularnością cieszyły się też
ulotki: „Pracownik młodociany”, „Praca w wakacje”, „Wolontariat”. Uczniom udostępniono też multimedialną prezentację
opracowaną przez pracowników OIP w Katowicach.

Akcją objęto również studentów Politechniki Śląskiej w
Gliwicach oraz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Spotkania ze studentami zamierzającymi odbyć praktyki zawodowe, staż lub podjąć pierwszą pracę zarobkową poświęcone były głównie prawu pracy oraz organizacji bezpiecznej
pracy. Działania te realizowano w ramach podpisanych
w 2013 r. porozumień o wzajemnej współpracy pomiędzy
Okręgowym Inspektorem Pracy w Katowicach i rektorami
wymienionych uczelni, a także we współpracy z Federacją
Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. W spotkaniach
uczestniczyło ponad 120 studentów.
OIP Katowice
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Spotkanie
z zawodem
W centrum malowniczego Roztocza, na terenie Zespołu Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Zwierzyńcu, spotkało się w połowie maja
br. ponad 450 osób, w tym uczniowie
z 13 gimnazjów powiatu zamojskiego oraz wielu indywidualnych gości.
Pretekstem był dzień otwarty z PIP,
przebiegający pod hasłem „Spotkanie z zawodem”, zorganizowany
przez Okręgowy Inspektorat Pracy
w Lublinie.
„Pierwsza praca – znam swoje prawa w pracy” to temat wykładu dla
młodzieży z zakresu prawa pracy oraz
bezpieczeństwa i higieny pracy, który
przeprowadziła inspektor pracy Marzanna Skorek. Przygotowała ona też
konkurs weryfikujący wiedzę nabytą
przez uczniów; jego rozstrzygnięcie
nastąpiło na zakończenie dnia otwartego.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się
przedstawiciele firm branży drzewnej,
którzy prezentowali maszyny i urządzenia wykorzystywane przy obróbce
drzewnej, a także osoby reprezentujące
Akademię Technologii, Wydział Technologii Drewna SGGW w Warszawie, Roztoczański Park Narodowy, Nadleśnictwo
Zwierzyniec, Katedrę Etologii i Podstaw
Technologii Produkcji Zwierzęcej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
czy Ogólnopolskie Stowarzyszenie Parkieciarzy. Wykorzystując obecność
przedstawicieli firm branży drzewnej,
inspektor pracy Artur Dmuch przeprowadził szkolenie z zakresu minimalnych
wymagań maszyn oraz przedstawił założenia programu prewencyjnego „Zdobądź Dyplom PIP”. Zaproszenie przez
OIP w Lublinie przedstawicieli branży
drzewnej z regionu Roztocza było zamierzone, gdyż to oni będą potencjal-
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nymi pracodawcami dla absolwentów
zwierzynieckiej szkoły. Na jej terenie
znajduje się, wykorzystywana do praktycznej nauki zawodu, nowo powstała
stolarnia, którą mogli obejrzeć uczestnicy dnia otwartego z PIP. Wśród innych
atrakcji były m.in. pokazy ratownictwa
medycznego i pierwszej pomocy przedmedycznej oraz drogowego, przeprowadzone przez Państwową Straż Pożarną; strażacy zaprezentowali np. technikę wydobywania poszkodowanego z
wraku samochodu.
Imprezę zakończyło wręczenie nagród młodzieży biorącej udział w teście
wiedzy z prawa pracy i bhp, którego
dokonał Włodzimierz Biaduń, okręgowy inspektor pracy w Lublinie.
Anna Kucharska
OIP Lublin

Z żałobnej karty
Na cmentarzu komunalnym w Poznaniu 26 marca br. rodzina i przyjaciele
pożegnali

Tadeusza Galicę
długoletniego inspektora pracy Okręgowego
Inspektoratu Pracy w Poznaniu.
W 1964 roku rozpoczął pracę w Zarządzie Głównym Związku Zawodowego
Pracowników Kultury i Sztuki, a po utworzeniu Państwowej Inspekcji Pracy, aż
do czasu przejścia na emeryturę w 1990 r., pracował jako starszy inspektor pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Poznaniu. Ceniono Go za fachowość,
dokładność i dociekliwość. Zawsze życzliwie odnosił się do kolegów, chętnie
służył im radą i pomocą. Mimo przejścia na emeryturę nadal żywo interesował
się sprawami inspekcji pracy. Jego ojciec Franciszek Galica także był inspektorem pracy. Tradycje inspektorskie kontynuuje Jego córka Małgorzata, która
pracuje w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Poznaniu.
Tadeusz Galica był kombatantem, posiadał liczne odznaczenia za zasługi dla
obronności kraju. Pasjonował się brydżem sportowym i jako członek drużyny
Polskiego Związku Brydża Sportowego uczestniczył w wielu krajowych i międzynarodowych zawodach.
Odszedł od nas dobry i życzliwy kolega. Będziemy Go pamiętali…
Kierownictwo i pracownicy Okręgowego
Inspektoratu Pracy w Poznaniu
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Pod tym hasłem przebiega
druga edycja,
zainicjowanej
przez Państwową Inspekcję Pracy, kampanii poświęconej rolnikom indywidualnym „Szanuj życie!
Bezpieczna praca w
gospodarstwie rolnym”. Akcja prowadzona jest we współpracy z KRUS.

Celem kampanii jest dążenie do
ograniczenia ryzyka wypadkowego
i poprawy ochrony zdrowia wśród
rolników oraz członków ich rodzin,
przede wszystkim poprzez systematyczne działania prewencyjne,
wśród nich szkolenia bhp dla rolników, wizytacje i doradztwo. Ma to
uświadamiać rolnikom oraz członkom ich rodzin, jakie zagrożenia
wiążą się z pracą w rolnictwie, jak
tragiczne mogą być skutki wypadków i – przede wszystkim – jak pracować bezpiecznie. Dodatkowym
zadaniem akcji jest przeciwdziałanie
angażowaniu dzieci do prac w gospodarstwie; organizowane są różne zajęcia edukacyjne, konkursy
i quizy wiedzy w szkołach oraz pogadanki dla dzieci w wieku przedszkolnym. O bezpieczeństwie dzieci
mówią też specjaliści PIP przy okazji
szkoleń i wizytacji w gospodarstwach.
Po raz drugi działania prewencyjne wspiera informacyjna akcja medialna, poprzedzająca prace żniwne.
W ten sposób przesłanie kampanii
dociera do znacznie szerszej grupy
odbiorców. Od 2 czerwca w stacjach
telewizyjnych (TVP1, TVP Info, TVP
Regionalna, Polsat News) oraz radiowych (RMF FM, Radio ZET, PR1 i PR3
Polskiego Radia) emitowano spoty
reklamowe kampanii. Działania informacyjno-promocyjne prowadzono też za pośrednictwem portali internetowych, m.in. wp.pl, otomoto.pl, gospodarz.pl oraz sieci reklamowej Google. Uzupełnieniem akcji
medialnej są liczne inicjatywy promocyjne aranżowane przez okręgowe inspektoraty pracy podczas masowych imprez rolniczych, dni
otwartych i innych spotkań ze społecznością wiejską.
Każdy z trzech etapów kampanii
„Szanuj życie! Bezpieczna praca w
gospodarstwie rolnym” nawiązuje
do innych zagrożeń. W ubiegłym
roku popularyzował on wiedzę na
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temat zapobiegania upadkom osób, które
należą do najliczniejszych wypadków w
rolnictwie indywidualnym. Bieżąca edycja
skupia uwagę rolników na eliminowaniu
zagrożeń związanych z obsługą maszyn i
pojazdów rolniczych, ponieważ najwięcej
wypadków śmiertelnych rolników związanych jest właśnie z użytkowaniem maszyn
i pojazdów podczas pracy. Ostatni, przyszłoroczny etap kampanii poświęcony będzie bezpieczeństwu pracy przy obsłudze
zwierząt gospodarskich.
Ubiegłoroczna edycja kampanii miała
przestrzegać rolników, zwracać ich uwagę
na wszechobecne zagrożenia związane z
pracą i życiem w gospodarstwie rolnym.
W tym roku położono nacisk na doradztwo
i edukację, dlatego też materiały promocyjne zawierają konkretne zalecenia na temat bezpiecznej pracy z maszynami rolniczymi. „Poznaj receptę na bezpieczną obsługę maszyn” to hasło bieżącej odsłony
kampanii. Zasady bhp oraz dobre praktyki
to rodzaj recepty, której realizowanie
może być gwarancją bezpiecznej pracy w
gospodarstwie i zachowania zdrowia.
Kampanię wspierają partnerzy: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajowa
Rada Izb Rolniczych, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Związek Młodzieży Wiejskiej, Polska Izba Gospodarcza
Maszyn i Urządzeń Rolniczych; patroni
medialni: Ogólnopolska Telewizja Rolnicza
TVR, miesięcznik „Top Agrar” oraz tygodnik
„Poradnik Rolniczy”. Okręgowe inspektoraty pracy współpracują również z lokalnymi
mediami.
W ramach kampanii w br. przeprowadzona zostanie także letnia akcja promocyjna w sieci sklepów rolniczo-technicznych GRENE, przy wykorzystaniu m.in. banerów.
Strona kampanii – funkcjonująca od zeszłego roku pod adresem www.bhpwrolnictwie.pl – zyskała nową oprawę graficzną; zamieszczone są tam liczne materiały
edukacyjne, filmy instruktażowe, artykuły
oraz informacje o przebiegu kampanii.
Katarzyna Mietelska
Departament Prewencji i Promocji GIP
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Z dziećmi o wypadkach
Ponad 800 dzieci z wiejskich szkół podstawowych wzięło udział w spotkaniach z pracownikami Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie.
Zorganizowano je jeszcze przed wakacjami w ramach kampanii „Szanuj
życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym”, a dotyczyły przede
wszystkim zagrożeń wypadkowych występujących na terenie gospodarstw.
Każdego roku ok. 80 dzieci zamieszkujących wiejskie obszary Warmii i Mazur
ulega wypadkom, również śmiertelnym, pomagając rodzicom przy pracach w
gospodarstwie lub podczas zabawy w miejscach niebezpiecznych. Główną
przyczyną tych wypadków jest niska świadomość mieszkańców wsi, lekceważenie występujących zagrożeń oraz brak właściwej opieki nad dziećmi. W
związku z tym pracownicy inspekcji pracy w Olsztynie, przy współpracy z
olsztyńskim oddziałem KRUS, zorganizowali w pierwszym kwartale br. spotkania z dziećmi w 12 szkołach podstawowych. Omawiano m.in. podstawowe
czynności wykonywane w gospodarstwie rolnym, które stwarzają duże za-

grożenie, szczególnie dla dzieci, np. transport płodów rolnych, praca przy obsłudze zwierząt gospodarskich, maszyn rolniczych i środkach ochrony roślin.
Dzieci dowiedziały się, jakie ciężary mogą podnosić i jak mogą to robić prawidłowo. Poinformowano je także, jakich prac nie powinny wykonywać. W trakcie spotkań wykorzystano prezentację pt. „Jak bezpiecznie pomagać rodzicom w gospodarstwie rolnym” oraz filmy edukacyjne „Rodzina Porażków” i
„Niebezpieczne miejsca zabaw”. Dzieci bardzo chętnie i żywiołowo dzieliły się
swoimi spostrzeżeniami, za co w nagrodę otrzymały książeczki PIP „Bądź bezpieczny w gospodarstwie”, „Przygoda na wsi. Zobacz, co Ci zagraża” oraz gadżety - odblaski z logo kampanii „Szanuj życie!”.
Dzieci bardzo chętnie wzięły też udział w czwartej już edycji ogólnopolskiego konkursu plastycznego odbywającego się w tym roku pod hasłem „Bezpiecznie na wsi – nie zbliżaj się zuchu, do maszyny w ruchu”, organizowanego
przez KRUS i PIP.
Jacek Żerański, OIP Olsztyn
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Nie zbliżaj się zuchu…także w Łódzkiem

Bezpieczeństwo
wśród najmłodszych
W Sali Kolumnowej Sejmu RP w Warszawie
odbyło się 17 czerwca br. uroczyste rozstrzygnięcie ogólnopolskiego konkursu
dla dzieci „Bezpiecznie na wsi – uważaj zuchu na maszyny w ruchu”. Już po raz czwarty KRUS we współpracy z Państwową Inspekcją Pracy zorganizował tę plastyczną
rywalizację dla uczniów ze szkół podstawowych na terenach wiejskich.
W tym roku konkurs poświęcony był zapobieganiu wypadkom przy obsłudze maszyn i urządzeń wykorzystywanych w
rolnictwie. Aż 12 procent wszystkich wypadków zgłaszanych
do KRUS spowodowanych jest przez pochwycenie lub uderzenie przez ruchome części maszyn i urządzeń rolniczych,
stąd tegoroczny temat konkursu, wpisujący się w działania
prewencyjne zmierzające do ograniczenia tych zagrożeń w
gospodarstwie rolnym.
Do czwartej edycji konkursu przystąpiło aż 2509 szkół,
a swoje prace nadesłało ponad 36 tysięcy dzieci. Wojewódzkie komisje konkursowe wybrały 96 najlepszych prac, z których Centralna Komisja Konkursowa wyłoniła 16 finalistów.
W kategorii uczniów klas 0-3 wygrała Karolina Sołtysiak
(Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Połajewie),
drugie miejsce zajął Kacper Staśkiewicz (Zespół Szkół w
Słobódce), a trzecie – Karolina Biedka (Szkoła Podstawowa

nr 1 im. Ks. Prałata Antoniego Kołodzieja w Domaradzu).
Wśród starszych dzieci, z klas 4-6, zwyciężyła Nikola Marciniak (Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Baniach), na kolejnych miejscach uplasowali się Wiktor Psykała (Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Ustroniu
Morskim) oraz Oliwia Faustyna Kaźmierczak (Szkoła Podstawowa w Miłaczewie). W każdej kategorii wiekowej przyznano też po pięć wyróżnień.
Konkurs objął honorowym patronatem minister rolnictwa
i rozwoju wsi Marek Sawicki, w jego imieniu wystąpił podsekretarz stanu Tadeusz Nalewajk. Państwową Inspekcję
Pracy, współorganizatora konkursu i sponsora nagród, reprezentowała zastępca głównego inspektora pracy Małgorzata Kwiatkowska. Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego reprezentowali: prezes Artur Brzóska, zastępca
prezesa Janina Pszczółkowska, dyrektor Biura Prewencji
i Rehabilitacji Tadeusz Bereda oraz przewodnicząca Komisji
Prewencji i Rehabilitacji Rady Ubezpieczenia Społecznego
Rolników Elżbieta Sowińska. Wśród gości byli wójtowie
trzech gmin, z których pochodzą laureaci – Jerzy Kołakowski z Ustronia Morskiego, Jan Pilch z Domaradza oraz Teresa
Sadowska z gminy Banie.
(Red.)

Utrwalanie pozytywnych zachowań
wśród dzieci, związanych z pracą i zabawą na terenach wiejskich oraz poszerzanie wiedzy dzieci na temat bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym, ze szczególnym
uwzględnieniem zapobiegania wypadkom rolników z udziałem maszyn i
urządzeń rolniczych jest przesłaniem
konkursu, którego czwarta edycja odbyła się w tym roku. Poprzedziły ją eliminacje wojewódzkie.
W woj. łódzkim nagrodzono i wyróżniono po 15 uczniów w każdej z dwóch
kategorii wiekowych: od 6 do 9 lat (klasy 0-3) oraz od 10 do13 lat (klasy 4-6).
Uroczyste podsumowanie konkursu,
z udziałem m.in. wojewody łódzkiego
Jolanty Chełmińskiej, dyrektora Oddziału Regionalnego KRUS w Łodzi Elżbiety Nawrockiej czy reprezentującego
okręgowego inspektora pracy w Łodzi
Marka Zbaraszewskiego, odbyło się 29
maja br. w Komendzie Wojewódzkiej
Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.
OIP Łódź
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Rekordowa liczba 2333 uczniów ze 178 szkół podstawowych województwa łódzkiego wzięła udział w tegorocznej okręgowej edycji
konkursu „Bezpiecznie na wsi”, tym razem odbywającego się pod hasłem: „Nie zbliżaj się zuchu do maszyny w ruchu”. PIP jest jego współorganizatorem.

„Transport mechaniczny na placu budowy – ograniczanie zagrożeń zawodowych”, pod takim tytułem Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu, w ramach Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Zagrożeń Zawodowych w latach
2013-2020 i przy współudziale pracodawców zrzeszonych w Porozumieniu
dla Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie, zorganizował konferencję podczas odbywających się w Poznaniu w maju br. Międzynarodowych Targów
Maszyn Budowlanych, Pojazdów i Sprzętu Specjalistycznego INTERMASZ.

„Na gorąco” w mediach

INTERMASZ
Część merytoryczną konferencji poprzedziło wręczenie Odznaki Honorowej Za Zasługi dla Ochrony Pracy przewodniczącemu
Zarządu Okręgu Wielkopolskiego Związku
Zawodowego „Budowlani” Krzysztofowi
Antoniewiczowi. Z upoważnienia głównego inspektora pracy zrobiła to Stanisława
Ziółkowska, okręgowy inspektor pracy w
Poznaniu, w towarzystwie przewodniczącego Związku Zawodowego „Budowlani” Zbigniewa Janowskiego.
Szefowa OIP w Poznaniu przedstawiła też
założenia i cele Wielkopolskiej Strategii
Ograniczania Zagrożeń Zawodowych w latach 2013-2020. Z kolei Zbigniew Brzeziński z Porozumienia dla Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie przybliżył ideę powołania porozumienia, które zrzesza osiem największych firm budowlanych działających
w Polsce. W dalszej części konferencji Jacek
Kalwas z firmy WARBUD S.A. omówił wymagania bezpieczeństwa dla maszyn i
urządzeń transportowych na budowie, a
Mirosław Mitkowski z firmy BUDIMEX S.A.
przedstawił dobre praktyki w eksploatacji
maszyn i urządzeń transportu bliskiego.
Obie firmy są członkami Porozumienia dla
Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie.
Kwalifikacje pracowników zatrudnionych
przy transporcie materiałów budowlanych
były tematem wystąpienia starszego inspektora pracy Michała Jurgi. Konferencję
podsumował starszy inspektor pracy Mirosław Leszczyński, którego wystąpienie dotyczyło działań prewencyjnych Państwowej Inspekcji Pracy oraz kampanii prewencyjnej „Szanuj Życie”.
Jacek Strzyżewski
OIP Poznań
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TV Pomerania, nadinsp. Grażyna Pawlata-Ich, OIP Szczecin

Ponad 100 dyżurów prawniczych
przy telefonach w redakcjach gazet,
stacjach radiowych i telewizyjnych w
całym kraju, kilkaset porad prawnych,
blisko 200 wypowiedzi dla mediów nt.
działalności Państwowej Inspekcji Pracy, głównie w zakresie kontroli sposobu
zatrudniania, w tym weryfikacji umów
cywilnoprawnych oraz celu i założeń
kampanii „Zanim podejmiesz pracę” – to efekt działań medialnych zorganizowanych przez rzeczników prasowych okręgowych inspektoratów pracy i rzecznika głównego inspektora pracy w maju br. Udzielane „na gorąco” rady i wyjaśnienia, odpowiedzi na pytania i wątpliwości dzwoniących do redakcji pracowników, byłych pracowników, osób mających zamiar podjąć
zatrudnienie to wsparcie w sytuacjach, które wymagały interwencji inspekcji. Przedstawiamy fotoreportaż z majowych spotkań w redakcjach z udziałem specjalistów PIP z zakresu prawa pracy.

„Głos Koszaliński”,
st. insp. Grzegorz Dropko,
OIP Szczecin

Radio Plus, st. insp. Karolina Zysk,
OIP Szczecin

„Tygodnik Pilski”,
insp. Piotr Przybylak,
OIP Poznań

Akademickie Radio Indeks,
st. radca Barbara Babicz,
OIP Zielona Góra

„Na gorąco” w mediach

„Gazeta Wyborcza”,
st. specj. Teresa Łygaś,
OIP Warszawa, Oddział w Płocku

Polskie Radio Rzeszów,
Wojciech Dyląg,
OIP Rzeszów
Radio PiK,
st. insp. Ewa Weśniuk-Cieśla,
OIP Bydgoszcz

Radio Olsztyn, Jacek Żerański, OIP Olsztyn

„Gazeta Wyborcza”,
Ilona Mularska,
OIP Warszawa,
Oddział w Radomiu

Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
gł. specj. Jolanta Zedlewska, OIP Gdańsk

Radio Kielce,
nadinsp. Barbara Kaszycka,
OIP Kielce

„Dziennik Łódzki”,
st. insp. Kamil Kałużny,
OIP Łódź

Bezpieczna eksploatacja
Wózki jezdniowe z napędem silnikowym
Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach, oddziały
w Gliwicach i Rybniku, wraz
z Urzędem Dozoru Technicznego, oddział w Gliwicach zorganizowały konferencję na temat bezpiecznej
eksploatacji wózków jezdniowych podnośnikowych
z mechanicznym napędem
podnoszenia. Była ona częścią kampanii informacyjno-prewencyjnej PIP „Bezpieczeństwo pracy zależy
od Ciebie”.
Przybliżenie przedsiębiorcom problematyki zagrożeń związanych z eksploatacją wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem
podnoszenia, a w szczególności zapoznanie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym, było celem konferencji,
która odbyła się w maju br. Zainteresowanie pracodawców tematem konferencji było tak duże, że – ze względu na
ograniczoną liczbę miejsc w sali wykładowej, mogącej pomieścić około 100
osób – organizatorzy zmuszeni byli
wcześniej zamknąć listy chętnych do
udziału w konferencji.
Jej gospodarzami byli: nadinspektor
pracy Waldemar Wachura, kierownik
gliwickiego oddziału OIP, nadinspektor
pracy Sebastian Szneider, kierownik
rybnickiego oddziału OIP oraz Marek
Ćmiel, dyrektor oddziału UDT w Gliwicach. Omówił on zagadnienia dotyczące rodzajów wózków jezdniowych z
napędem podnoszenia, warunków
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technicznych dozoru technicznego w
zakresie eksploatacji urządzeń transportu bliskiego, trybu postępowania
przy wydawaniu dla takich urządzeń
pierwszej decyzji zezwalającej na eksploatację. Zwrócił też uwagę na badania okresowe, na zagadnienia dotyczące doraźnych wózków jezdniowych
podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia oraz na kwalifikacje wymagane przy ich obsłudze i konserwacji.
Starszy inspektor pracy Dariusz Sroga oraz starszy inspektor pracy – specjalista Błażej Oczadły przybliżyli
uczestnikom kwestie wymagań zasadniczych stawianych wytwórcom
wózków jezdniowych
podnośnikowych,
omówili też działania PIP w zakresie
kontroli nowych,
wprowadzanych
do obrotu wózków
jezdniowych podnośnikowych, tzw.
czynności w zakresie nadzoru rynku.
Referowali zagadnienia dostosowania
wózków jezdniowych
podnośnikowych do
minimalnych wymagań, zakres i tryb stosowania u pracodawców dyrektywy narzędziowej; zasady bhp
przy eksploatacji wózków
jezdniowych w zakresie przygotowania pracowników do pracy, prowadzenia dokumentacji, bezpiecznych warunków pracy. Inspektorzy pracy sięgnęli również do praktyki
inspekcyjnej, mówiąc o wypadkach

przy pracy podczas użytkowania wózków jezdniowych podnośnikowych.
Największe zainteresowanie budziły
zagadnienia uznawania kwalifikacji do
obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych nabytych przez operatora
poza granicami Polski oraz przeprowadzania szkoleń wstępnych z zakresu
bhp dotyczących obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych dla pracowników firm outsourcingowych. Na
zakończenie spotkania wszyscy uczestnicy otrzymali zaświadczenia o udziale
w konferencji, podczas której eksperci
odpowiadali również na liczne pytania
oraz wyjaśniali wątpliwości uczestników konferencji.
Roman Adler
OIP Katowice

Bezpieczeństwo
i zdrowie
pracujących
Zarządzaniu zdrowiem pracujących w zakresie profilaktyki chorób zawodowych
i wypadków przy pracy poświęcona była konferencja
zorganizowana w maju br.
przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie, Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy oraz Państwową
Inspekcją Sanitarną w Rzeszowie.
Chodziło o popularyzację wniosków
z analizy wypadków przy pracy oraz zachęcenie pracodawców do wdrażania
podwyższonych standardów w dziedzinie bhp, szczególnie w zakresie
przygotowania pracowników do pracy,
a także o zaakcentowanie potrzeby ciągłego doskonalenia opieki profilaktycznej nad pracującymi. Spotkanie
zorganizowano w ramach kampanii
„Bezpieczeństwo pracy zależy od Cie-

bie”. Patronat honorowy nad konferencją objął marszałek województwa podkarpackiego.
Profesor Jolanta Walusiak-Skorupa, kierownik Kliniki Chorób Zawodowych i Toksykologii w Instytucie Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi,
wprowadziła uczestniczących w konferencji pracodawców, przedstawicieli
pracodawców oraz inspektorów bhp w
tematykę nowoczesnej ochrony zdrowia pracujących. Podczas prezentacji
omówiła standardy i wyzwania w opiece profilaktycznej nad pracującymi.
Z kolei regulacje prawne dotyczące
opieki nad pracującymi oraz kompetencje lekarzy sprawujących opiekę
profilaktyczną przedstawiła lek. med.
Magdalena Skoblewska, specjalista
medycyny pracy w Wojewódzkim
Ośrodku Medycyny Pracy w Rzeszowie.
O stanie bezpieczeństwa pracy na Podkarpaciu na podstawie danych z kontroli przeprowadzonych w 2013 r. oraz
o wynikach analiz przyczyn, okoliczności i skutków wypadków przy pracy w
podkarpackich firmach mówili Dawid

Baran, okręgowy inspektor pracy oraz
Barbara Czarnek, kierownik Sekcji
Prewencji i Promocji w OIP w Rzeszowie. Podkarpacki państwowy wojewódzki inspektor sanitarny, lek. med.
Szczepan Jędral, wskazał obowiązki
pracodawców dotyczące rejestrowania
czynników o działaniu rakotwórczym
lub mutagennym oraz pracowników
narażonych na te czynniki, a także zranień ostrymi narzędziami. Podsumowując wiodący temat konferencji, prezentację o ponadstandardowej opiece
profilaktycznej nad pracującymi, realizowanej w WSK „PZL – Rzeszów” i Hispano–Suiza Polska, wygłosiła lek.
med. Katarzyna Skręt, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy
w Rzeszowie.
Pytania do prelegentów, opinie
uczestników konferencji oraz ich zainteresowanie publikacjami PIP utwierdziły organizatorów w przekonaniu, że
potrzebne jest podejmowanie tego
typu przedsięwzięć w przyszłości.
Barbara Czarnek
OIP Rzeszów

Z żałobnej karty
Po raz kolejny, w tak krótkim czasie, musimy się zmierzyć z odejściem Jednego z Nas. Z niedowierzaniem, ogromnym żalem i bólem przyjęliśmy wiadomość, iż 10 lipca 2014 r. odszedł od nas wspaniały przyjaciel, dobry kolega
i współpracownik

Ryszard Schab
wieloletni inspektor pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu.
Nam – kolegom i współpracownikom – brakować będzie jego śmiechu, specyficznego poczucia humoru i umiejętności znajdowania pozytywów tam,
gdzie nikt inny dopatrzyć by się ich nie umiał.
Rysiu! Choć jesteś już po drugiej stronie tego świata, pozostaniesz na zawsze
w naszej pamięci. Zostawiłeś w nas dźwięk Twojego śmiechu, a w naszych sercach tkwi Twoje dobre słowo. I tak już zostanie. Żegnaj!
Kierownictwo i współpracownicy
z Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu
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„Każdy członek wspólnoty oddaje przy jej utworzeniu,
odpowiednio do swej sytuacji w danej chwili,
siebie i wszystkie swoje siły,
których część stanowią dobra posiadane” 1.
J. J. Rousseau

Inspekcja pracy
w regulacjach Międzynarodowej Organizacji Pracy
Międzynarodowa polityka społeczna implikuje tworzenie i rozwój organizacji międzynarodowych, których działalność wpływa
w bezpośredni sposób na warunki bytu
oraz na stosunki pracy będące w zasięgu
wpływów tych instytucji. Międzynarodowa
Organizacja Pracy jest najważniejszym instrumentem tej działalności.
Tematem artykułu nie jest omówienie genezy, struktury
i efektów pracy tej bardzo zasłużonej dla stosunków międzynarodowych instytucji, choć nakreślenie właściwego kontekstu wydaje się nieuniknione. Literatura przedmiotu jest
ogromna, problematyka międzynarodowych stosunków
pracy stanowi przedmiot wielu opracowań zarówno z okresu międzywojennego, jak i z lat późniejszych. Wśród monografii międzywojennych wymienić należy prace Heleny Sterling, Melanii Bornstein-Łychowskiej, a także publikacje Mariana Klotta czy Mieczysława Jastrzębowskiego – uczestników najważniejszych wydarzeń związanych z powstaniem i
rozwojem Międzynarodowej Organizacji Pracy. Nieocenionym źródłem informacji są również sprawozdania z działalności Ministerstwa Opieki Społecznej za poszczególne lata
okresu międzywojennego. Wiele cennych komentarzy i
uwag w zakresie międzynarodowego ustawodawstwa pracy
i instytucji z tym związanych zawierają również artykuły publikowane na łamach czasopisma „Inspektor Pracy”, wydawanego przy głównym inspektorze pracy. W okresie powojennym monografie dotyczące problematyki Międzynarodowej Organizacji Pracy napisali między innymi Wacław
Fronczak, Jan Rosner, Ludwik Florek i Michał Seweryński, Marian Naszkowski, a ostatnio Piotr Czachorowski. Pozycje z
okresu międzywojennego mają ogromną wartość historyczną, natomiast literatura powojenna zawiera z reguły określony ładunek ideologiczno-propagandowy i specyficzny
punkt widzenia określonych zjawisk.
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W przedstawionych publikacjach autorzy w sposób marginalny potraktowali zagadnienia dotyczące inspekcji pracy.
Fakt ten może budzić wątpliwości, inspekcja pracy jest bowiem właśnie tym organem, który międzynarodowe standardy w zakresie ochrony pracy nadzoruje i czuwa nad ich
przestrzeganiem. Można powiedzieć, że jest wykonawcą
woli sygnatariuszy norm w stosunku do podmiotów, których
one dotyczą. Z tego też względu w niniejszym opracowaniu
zwrócono uwagę przede wszystkim na konwencje i zalecenia Międzynarodowej Organizacji Pracy, które w sposób bezpośredni zawierają zagadnienia dotyczące inspekcji pracy.

W drodze do wspólnoty
Pierwsze próby umiędzynarodowienia prawnej ochrony
pracy pojawiły się już w pierwszej połowie XIX wieku. Sama
idea nie była w owym czasie nowa. Jako pierwsi z całą stanowczością zaczęli ją głosić przemysłowcy angielscy: Robert
Owen oraz Charles Lindley, zaalarmowani pogróżkami
przedstawicieli kapitału angielskiego, którzy w celu uniknięcia ograniczeń nałożonych przez ustawodawstwo ochronne
mieli rozpocząć ucieczkę za granicę. Jak wiadomo, w Anglii
stworzono pierwszą na świecie ustawę ochronną dotyczącą
pracy dzieci w przemyśle. Robert Owen, twórca socjalizmu
utopijnego, zwrócił się w 1818 roku do wszystkich rządów
europejskich, a szczególnie do przedstawicieli Świętego
Przymierza, z propozycją powołania komisji pracy. Z kolei
Charles Lindley w 1833 roku w parlamencie brytyjskim zaproponował uregulowanie dotyczących czasu pracy w przemyśle w formie przepisów międzynarodowych2.
W następnych latach walkę o poprawę bytu robotników i
warunków pracy podejmowało wielu postępowych działaczy społecznych, polityków i przemysłowców. Alzacki przemysłowiec Daniel Legrand wystosował szereg apeli w zakresie umiędzynarodowienia ustawodawstwa pracy, belgijski
działacz społeczny Edward Ducpetiau proponował poprawę
warunków pracy robotników jako warunek wzrostu wydajności pracy. W Niemczech pionierem był Ch. Hahn, który za-
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proponował uchwalenie międzynarodowych konwencji dotyczących prawnej ochrony pracy3. Warto w tym miejscu
wspomnieć również o naszym rodaku – Ludwiku Wołowskim; w Polsce niemal nieznanym ekonomiście, którego
pierwsze wystąpienia publiczne miały miejsce w latach
czterdziestych XIX wieku. Jego działalność we Francji koncentrowała się głównie na międzynarodowych uregulowaniach zagadnień ochrony pracy. W swoich publikacjach Wołowski występował przede wszystkim w obronie praw dzieci,
ich pracę w fabrykach określał jako haniebną dla narodów
i przyrównywał ją do handlu niewolnikami4.
Propozycje ujednolicenia regulacji dotyczących warunków pracy robotników nie znalazły jednak szerszego poparcia. Złożyły się na to obawy wielkiego kapitału, a także niedojrzałość międzynarodowego ruchu robotniczego i brak
gotowości do wspólnego działania.
Pierwsze oficjalne próby uregulowania na płaszczyźnie
międzynarodowej kwestii ustawodawstwa pracy zostały
podjęte przez władze szwajcarskiego kantonu Garus, które
w 1885 roku przedstawiły propozycję międzynarodowego
ujednolicenia kwestii długości dnia roboczego oraz praw
pracujących dzieci. Brak realizacji tych postulatów (taką
możliwość zanegowały władze Francji, Niemiec i Anglii) nie
zniechęcił władz szwajcarskich do działania – ponowiły one
swoje stanowisko w zmienionej i bardziej precyzyjnej formie, sugerując jednocześnie zawarcie międzynarodowego
porozumienia w zakresie następujących zagadnień: ochrony pracy górników, czasu pracy kobiet, zapewnienia wypoczynku dobowego i tygodniowego oraz unormowania czasu pracy. Te postulaty znalazły się w nocie, jaką w 1889 roku
Rada Federalna Szwajcarii (parlament szwajcarski) skierowała do rządów europejskich. Inicjatywa spotkała się z
przychylnym przyjęciem państw europejskich, łącznie z
Francją. Początkowo nie zareagowały na nią Niemcy, ale
groźba strajków górników w Westfalii zmusiła nowego cesarza Niemiec Wilhelma III do działania5. Ostatecznie konferencję zorganizowano w Berlinie w marcu 1890 roku, a
udział w niej wzięli przedstawiciele 14 państw: Francji, Niemiec, Anglii, Włoch, Austro-Węgier, Holandii, Hiszpanii,
Szwajcarii, Norwegii, Szwecji, Portugalii, Danii, Belgii i Luksemburga6. Konferencja zakończyła się fiaskiem, nie przyjęto bowiem żadnych deklaracji zmierzających do ujednolicenia przepisów prawnej ochrony pracy. Uchwalenie kilku
zaleceń dotyczących pracy kobiet i dzieci nie zmienia faktu,
iż zmarnowano doskonałą okazję, a przez następne kilkanaście lat nie zrobiono nic, aby kwestie umiędzynarodowienia ustawodawstwa pracy ruszyć z miejsca. Jedyną korzyścią z berlińskiej konferencji był fakt, iż po raz pierwszy
na międzynarodowym spotkaniu rządy państw zapoznały
się z konsekwencjami rewolucji przemysłowej. W dalszych
latach inicjatywę w zakresie międzynarodowego uregulo-
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wania ustawodawstwa ochronnego przejęły organizacje
międzyrządowe.
W rezultacie blisko stuletnich usiłowań w lipcu 1900 roku
utworzono w Paryżu Międzynarodowe Stowarzyszenie
Ochrony Prawnej Pracowników. Organizacja ta przyjęła na
siebie opracowanie projektów reform społecznych oraz
utworzenie międzynarodowego urzędu pracy; ten postulat
udało się zrealizować już w 1901 roku poprzez utworzenie w
Bazylei Międzynarodowego Biura Pracy. Organizacja rozwijała się bardzo szybko i wiele wniosła w przygotowanie procedur uchwalania międzynarodowych konwencji pracy.
Udało się również zorganizować dwie konferencje w Bernie,
w 1905 i 1906 roku. Ich efektem było uchwalenie przez
przedstawicieli 14 państw projektów konwencji o zakazie
pracy nocnej kobiet w przemyśle oraz o zakazie używania
fosforu białego przy wyrobie zapałek7. Do pierwszej konwencji przystąpiło 14 państw, do drugiej – 7. To skłoniło
urzędników Biura Pracy do stworzenia dwóch kolejnych projektów, przedstawionych podczas następnej konferencji w
1913 roku; dotyczyły one zakazu pracy nocnej młodocianych
w fabrykach oraz skrócenia dnia pracy kobiet i młodocianych do 10 godzin. Gdy po długoletniej batalii osiągnięto w
końcu tak spektakularne sukcesy, wybuchła wojna, która
przerwała wcielanie w życie tak oczekiwanych postulatów.
Warto podkreślić jednak, że w wyniku działalności Międzynarodowego Stowarzyszenia Ochrony Prawnej Pracowników opracowano i przyjęto do stosowania pierwsze międzynarodowe standardy prawa pracy8.

Geneza Międzynarodowej Organizacji Pracy
Z nastaniem wojny spadły na uczestniczące w niej narody
wielkie ciężary i ograniczenia. Na fronty I wojny światowej
rzucono niespotykane dotąd ilości sprzętu, a nade wszystko
ludzi, którzy często ponosili największą ofiarę. Ogrom strat
powodował niepokoje społeczne, często prowadzące, jak w
Rosji, do rewolucji. Również na Zachodzie masy społeczne,
coraz bardziej świadome swojej roli i znaczenia, żądały zadośćuczynienia za lata poświęceń. W 1916 roku odbył się w
angielskim Leeds zjazd przedstawicieli związków zawodowych z Belgii, Francji, Wielkiej Brytanii i Włoch. Sformułowano na nim wnioski dotyczące zagwarantowania pracownikom prawa do zrzeszania się, ograniczenia czasu pracy, zniesienia pracy nocnej dla kobiet, określenia minimalnego wieku rozpoczęcia pracy (14 lat), pełnego zabezpieczenia socjalnego oraz powołania inspektorów pracy. Postulowano również utworzenie międzynarodowej komisji kontrolującej stosowanie przyjętych postanowień w praktyce. Ustalono ponadto, iż zorganizowane zostaną kolejne spotkania w celu
poprawy standardów pracy. Wraz ze zbliżaniem się końca
wojny coraz większe zaangażowanie związków zawodo-
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wych skutkowało organizowaniem konferencji i
spotkań, na których pojawiały się podobne postulaty. W 1917 roku w Bernie odbył się zjazd delegacji pracowniczych ze środkowej Europy, tj. z
Niemiec, Austrii, Węgier, Czech, Bułgarii, Danii,
Szwecji, Norwegii, Szwajcarii i Holandii. Postulowano tam m.in. utworzenie międzynarodowej
komisji stanowiącej powszechnie obowiązujące
standardy prawa pracy, uchwalono tzw. Kartę
Pracy, w której zawarto stosowane w niektórych
krajach ustawodawstwo pracy. Dwie konferencje w Londynie z początków 1918 roku poparły
inicjatywę związków zawodowych domagających się uczestnictwa reprezentacji pracowniczych na konferencji pokojowej9. Wpływ przedstawicielstwa robotniczego na formułowane
koncepcje umiędzynarodowienia przepisów o
ochronie pracy był też wyraźny w Stanach Zjednoczonych. W listopadzie 1914 roku Amerykańska Federacja Pracy na kongresie w Filadelfii wysunęła postulat zwołania konferencji dotyczącej
warunków pracy równolegle z konferencją warunków pokojowych. Postulat ten był wielokrotnie ponawiany na kongresach federacji w latach
1915 i 1916.
Atmosferę, jaka po zakończeniu działań wojennych panowała wśród szerokich mas społecznych, najtrafniej scharakteryzował pierwszy dyrektor Międzynarodowego Biura Pracy
Albert Thomas: ,,Czyż nie jest faktem, że pod
naciskiem potężnych ruchów ludowych nie tylko w krajach pokonanych, gdzie wybuchała rewolucja, ale nawet w krajach zwycięskich, klasa
robotnicza boleśnie odczuwała całą nędzę i dolegliwości wojny? Czyż nie jest faktem, że w
tym czasie ludzie ze wszystkich klas zgodnie
oświadczali, iż świat powojenny nie powinien
być tym samym starym światem opartym na
niesprawiedliwości, nędzy i wyrzeczeniach, jakim był świat przed wojną?”10. W tym stanie rzeczy jedną z pierwszych decyzji uczestników
konferencji pokojowej w Paryżu było powołanie Komisji Międzynarodowego Prawa Pracy, w
skład której weszło 15 członków: 10 członków
reprezentowanych przez pięć głównych mocarstw (po dwóch przedstawicieli Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch i Japonii) oraz 5 członków reprezentowanych
przez Belgię, Kubę, Czechosłowację i Polskę.
Nasz kraj po raz pierwszy od utraty niepodległości został dopuszczony do stanowienia ak-

tów międzynarodowych. Delegatem Polski był
Franciszek Sokal, organizator inspekcji pracy,
pierwszy główny inspektor pracy. Komisja obradowała pod przewodnictwem prezydenta
Amerykańskiej Federacji Pracy Samuela Gompersa, a jej głównym zadaniem było przygotowanie projektów rozwiązań prawnych w zakresie międzynarodowych standardów pracy.
Ustalenia komisji miały następnie wejść w skład
postanowień traktatu pokojowego11. Warto sobie uświadomić, jak trudne zadanie postawiono przed komisją, zważywszy, iż wszelkie normy prawne i formy działania musiały znaleźć
akceptację trzech układających się stron, tj.
pracowników, pracodawców oraz przedstawicieli rządów poszczególnych państw. Prace komisji koncentrowały się głównie na kwestii powołania do życia stałej organizacji o charakterze międzynarodowym, której głównym zadaniem miało być stanowienie norm prawnej
ochrony pracy. Innym celem było zaprojektowanie mechanizmu kontroli i egzekucji stosowania uchwalonych wcześniej norm prawa
międzynarodowego. Komisja Międzynarodowego Prawa Pracy stanęła również przed problemem ustanowienia elementarnych norm
prawa pracy, tzw. klauzul robotniczych; ostatecznie uchwalono ich dziewięć. Stanowią one,
iż praca ludzka nie jest towarem, pracownicy i
pracodawcy mają prawo zrzeszać się w związkach zawodowych, zatrudnienie dzieci do lat
14 jest zabronione, młodociani pomiędzy 14 a
18 rokiem życia mogą być zatrudniani tylko w
odpowiednich warunkach i z zagwarantowaniem przygotowania zawodowego, każdy pracownik ma prawo do wynagrodzenia zapewniającego godziwe warunki życia, wynagrodzenie za pracę nie może być różnicowane ze
względu na płeć, pracownicy mają prawo do
wypoczynku tygodniowego, czas pracy nie powinien w zasadzie przekraczać 8 godzin na
dobę i 48 godzin na tydzień, pracownicy cudzoziemscy powinni być traktowani na równi z
krajowymi oraz że wszystkie państwa zorganizują inspekcję pracy12. Raport Komisji Międzynarodowego Prawa Pracy, zawierający propozycje postanowień traktatu pokojowego w
sprawie międzynarodowych problemów świata pracy, został przedstawiony konferencji pokojowej w Paryżu. Postanowienia raportu zostały jednomyślnie zaakceptowane 11 kwietnia
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1919 roku – tę datę uważa się za dzień utworzenia Międzynarodowej Organizacji Pracy. Postanowienia dotyczące organizacji instytucji zajmującej się stanowieniem międzynarodowych norm prawa zostały włączone do Traktatu wersalskiego (część XIII „Praca”) i stały się jej konstytucją13.
Powołanie do życia Międzynarodowej Organizacji Pracy
było efektem ponadstuletniej batalii o ustanowienie międzynarodowych standardów w zakresie ochrony pracy.
Pierwszym dyrektorem MOP został Francuz Albert Thomas,
a pierwsza Międzynarodowa Konferencja Pracy odbyła się
we wrześniu 1919 roku w Waszyngtonie.

Konwencje i zalecenia
Sformułowania zawarte w XIII części Traktatu wersalskiego
stanowiły, iż Międzynarodowa Organizacja Pracy w swojej
działalności kierować się będzie przede wszystkim zasadą
uniwersalności. Oznaczała ona, iż do organizacji może być
przyjęty każdy kraj wyrażający zgodę na przestrzeganie zobowiązań przewidzianych w konstytucji. Międzynarodowa
Organizacja Pracy stanowiła składową część utworzonej
wówczas Ligi Narodów, państwa należące do Ligi stawały się
automatycznie członkami MOP14.
Cele i zadania Międzynarodowej Organizacji Pracy określał
wstęp do części XIII Traktatu:
„Zważywszy, że celem istnienia Ligi Narodów jest ustalenie
powszechnego pokoju oraz że pokój ten może być zbudowany jedynie na zasadach sprawiedliwości społecznej;
- zważywszy, że pewne warunki pracy są dla wielkiej liczby
ludzi niesprawiedliwe, powodują nędzę i niedostatek, co rodzi niezadowolenie, zagrażające pokojowi i harmonii powszechnej;
- zważywszy, że polepszenie powyższych warunków jest
rzeczą pilną, na przykład o ile dotyczy unormowania godzin
pracy, ustalenia maksymalnej długości dnia roboczego i tygodnia roboczego, najmu siły roboczej, walki z bezrobociem, zagwarantowania zarobku zapewniającego warunki
przyzwoitego utrzymania, ochrony pracowników na wypadek choroby w ogóle lub chorób zawodowych i nieszczęśliwych wypadków spowodowanych pracą, ochrony pracy
dzieci, młodzieży i kobiet, ubezpieczenia na wypadek starości i niezdolności do pracy, ochrony interesów pracowników
na wychodźstwie, uznanie zasady wolności zrzeszania się,
organizacji wykształcenia zawodowego i technicznego oraz
innych temu podobnych środków;
- zważywszy, że nieuwzględnienie przez jeden naród istotnie ludzkich warunków pracy stanowi przeszkodę dla wysiłków innych narodów, pragnących polepszenia losu robotników w ich własnych krajach;
Wysokie Układające się Strony, powodowane uczuciem
sprawiedliwości i ludzkości, jak również chęcią zapewnienia
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trwałego pokoju świata postanowiły, co następuje: zostaje
utworzona stała organizacja, która ma pracować nad urzeczywistnieniem programu wyłożonego we wstępie”.
Międzynarodowa Organizacja Pracy jako stowarzyszenie
państw niezależnych służyć miała przede wszystkim uzyskaniu sprawiedliwości społecznej, a za sprawą realizacji tej idei
– powszechnemu pokojowi. Dlatego w zakończeniu części
XIII Traktatu wersalskiego postanowiono: „Wysokie Układające się Strony, uznając, że dobrobyt fizyczny, moralny i umysłowy pracowników zarobkujących jest rzeczą pierwszorzędnej wagi z punktu widzenia międzynarodowego, ustanowiły dla osiągnięcia tego podniosłego celu stałą organizację, przyłączoną do Ligi Narodów”.
MOP realizuje swoją działalność za pośrednictwem organów, do których należą: Konferencja Ogólna, Międzynarodowe Biuro Pracy oraz Rada Administracyjna. Konferencja
Ogólna jest naczelnym organem zwoływanym w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w roku; jej podstawową funkcją jest
omówienie i przyjęcie konwencji lub zaleceń oraz kontrola
stosowania ich przez poszczególne państwa. Międzynarodowe Biuro Pracy jest organem wykonawczym, który przygotowuje materiały na sesje KO oraz gromadzi wszelkiego
rodzaju informacje z dziedziny stosunków pracy. Działalnością Biura kieruje Rada Administracyjna, zasiada w niej 24
przedstawicieli, z których 12 reprezentuje rządy państw, 6 –
pracodawców, 6 – robotników15.
Jako jedną z najbardziej charakterystycznych cech Międzynarodowej Organizacji Pracy należy wymienić oparcie
działalności na trzech czynnikach: rządy, kapitał i praca.
Przedstawiciele pracowników i pracodawców mają być w założeniu zupełnie niezależni od pełnomocników swoich rządów. Dlatego w sposób bezpośredni sformułowano w Traktacie wersalskim metody i zasady, które układające się strony
uważają za szczególnie ważne i pilne; a mianowicie:
– zasada kierownicza, że praca nie powinna być uważana
za zwykły towar lub przedmiot handlu;
– prawo zrzeszania się zarówno pracowników, jak i przedsiębiorców dla celów przez prawo niewzbronionych;
– płacenie pracownikom zarobku, zapewniającego im
poziom życia przyzwoitego podług pojęć panujących w danym kraju i w danym czasie;
– przyjęcie ośmiogodzinnego dnia lub 48-godzinnego
tygodnia roboczego jako cel do osiągnięcia wszędzie tam,
gdzie nie został on jeszcze osiągnięty;
– przyjęcie wypoczynku tygodniowego minimalnie 24godzinnego, który powinien przypadać na dzień niedzielny,
o ile tylko to jest możliwe;
– zniesienie pracy dzieci i zobowiązanie się, że do pracy
młodzieży płci obojga zostaną wprowadzone takie udogodnienia, które by jej pozwoliły na dalsze kształcenie się i zapewniły jej możność fizycznego rozwoju;
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– zasada jednakowej płacy za pracę tej samej wartości
bez względu na płeć;
– przepisy wydane w każdym kraju w sprawie warunków
pracy powinny zapewnić sprawiedliwe wynagrodzenie
wszystkim pracownikom prawnie w kraju zamieszkałym;
– każde państwo powinno zorganizować służbę inspekcyjną, w której skład wejdą kobiety, a której zadaniem będzie
pilnowanie ścisłego zastosowania praw i regulaminów dotyczących opieki nad pracownikami.
Zagadnienie dotyczące utworzenia inspekcji pracy jako
organu nadzoru nad warunkami pracy było przedmiotem
zainteresowania kongresów międzynarodowych na długo
przed utworzeniem Międzynarodowej Organizacji Pracy;
wystarczy wspomnieć kongres w Leeds w Anglii w 1916
roku, na którym sformułowano między innymi postulat o konieczności powołania inspektorów pracy. Pierwszy raz problematykę tę na forum MOP podjęto już na pierwszej sesji
w Waszyngtonie w 1919 roku, uchwalając Zalecenie nr 5, dotyczące organizowania publicznej służby higieny; już nieobowiązujące16.
Na pierwszej sesji utworzono dwie organizacje o charakterze międzynarodowym, a mianowicie: Międzynarodową
Organizacje Pracodawców dla – jak to określono – lepszej
reprezentacji wspólnych interesów oraz przeciwwagi dla
organizacji robotniczych oraz Międzynarodowe Porozumienie Inspektorów Pracy. 27 listopada 1919 roku przedstawiono Konferencji list o następującej treści: „W imieniu
inspektorów różnych krajów, zebranych na konferencji w
charakterze delegatów i doradców technicznych, zawiadamiamy, iż dnia 25 listopada miało miejsce zebranie inspektorów pracy. Zadecydowano zbierać się corocznie w tym
samym czasie, co i Międzynarodowa Konferencja Pracy, w
celu informowania się o pracach nad organizacją i administracją inspekcji pracy, mając na widoku konieczność zjednoczenia, zezwalającego na porównanie prac. Wybrano zarząd prowizoryczny. Do zarządu wchodzą p. Bellhouse z
Anglii, p. Sokal z Polski, p. Hesselgren ze Szwecji, dr. Wegman ze Szwajcarii i p. Bulin z Francji”17.
Warto przy okazji wspomnieć o składzie polskiej delegacji
na sesję Międzynarodowej Konferencji Pracy w Waszyngtonie. Nasz kraj reprezentowali:
1. przedstawiciele rządu: delegaci – Franciszek Sokal (przewodniczący i pierwszy delegat rządowy, szef Sekcji Ochrony
Pracy MPiOS); poseł Józef Rymer (przewodniczący Polskiego
Związku Zawodowego na Górnym Śląsku); rzeczoznawcy: inspektor pracy Zofia Praussowa, Jan Rogowicz (kierownik wydziału w MPiOS), Władysław Sokołowski (attaché do spraw
emigracji w Stanach Zjednoczonych);
2. przedstawiciele przemysłowców: delegat Jan Zagleniczny (administrator cukrowni „Ostrowite”, członek Rady Towarzystwa Przemysłowców), rzeczoznawca Mieczysław Jastrzę-
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bowski (kierownik wydziału pracy w Towarzystwie Przemysłowców);
3. przedstawiciele robotników: delegat Edmund Bernatowicz (prezes Rady Okręgowej Polskich Związków Zawodowych), rzeczoznawca Maciej Łuszczyński (redaktor „Głosu Pracy” w Sosnowcu). E. Bernatowicza wybrano do komisji specjalnej zajmującej się pracą dzieci. Polacy uczestniczyli też w pracach komisji ds. bezrobocia (F. Sokal i J. Zagleniczny).
Podczas obrad w Waszyngtonie powołano Radę Administracyjną MOP. Do jej składu zaproponowano osiem państw
wielkoprzemysłowych (USA, Wielką Brytanię, Francję, Niemcy, Włochy, Belgię, Japonię i Szwajcarię). Delegaci Konferencji powiększyli skład rady, wybierając dodatkowo delegatów
czterech państw (Argentyny, Polski, Kanady i Hiszpanii). Zdobycie mandatu do Rady Administracyjnej MOP świadczyło o
uznaniu i autorytecie, jakim cieszyli się polscy delegaci podczas międzynarodowej konferencji. Funkcję naszego przedstawiciela w Radzie Administracyjnej pełnił aż do 1931 r.
Franciszek Sokal.
Jak już zasygnalizowano, w art. 427 Traktatu wersalskiego
zawarto postanowienie, na mocy którego nałożono na każde państwo obowiązek zorganizowania służby inspekcji pracy, w skład której wejdą również kobiety i której głównym zadaniem będzie czuwanie nad ścisłym przestrzeganiem prawa w stosunku do pracowników najemnych – zarówno fizycznych, jak i umysłowych. Ów postulat znalazł odzwierciedlenie w uchwale sesji MKP z 1923 roku, która w sposób
ogólny, w formie zalecenia, wskazała najistotniejsze warunki
niezbędne do powołania i funkcjonowania służby inspekcji
pracy18. Zalecenie to stało się zwiastunem uchwalonej
ćwierć wieku później konwencji.
Przypomnieć warto, że podstawowe zadanie MOP – poprawa warunków życia i pracy poprzez stanowienie wszechstronnego kodeksu prawa i praktyki – realizowane jest głównie poprzez stanowienie konwencji i zaleceń. Każda konwencja jest instrumentem prawnym regulującym pewne obszary administracji pracy, praw człowieka lub dobrobytu
społecznego. Ratyfikacja konwencji przez państwo powoduje określone, dualistyczne zobowiązanie, jest bowiem formalną zgodą na stosowanie ustaleń konwencji oraz akceptacją międzynarodowych środków nadzoru. Chociaż MOP nie
może dyktować działań państwom członkowskim, może jednak sprawdzać, jak rządy wywiązują się z zobowiązań nałożonych za pośrednictwem ratyfikowanych konwencji. Służą
temu celowi dwie instytucje: Niezależny Komitet Ekspertów
ds. Stosowania Konwencji i Zaleceń oraz trójstronny Komitet
Stosowania Konwencji i Zaleceń, który obraduje jawnie i dyskutuje, na podstawie sprawozdania przedstawianego przez
Komitet Ekspertów. Konwencje i zalecenia tworzą Międzynarodowy Kodeks Pracy.
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Zasadniczym obowiązkiem wynikającym z zapisów zarówno Traktatu wersalskiego, jak i wspomnianego zalecenia jest „zapewnienie stosowania
ustaw i rozporządzeń, dotyczących warunków pracy i ochrony pracowników przy wykonywaniu pracy
zawodowej, czasu pracy i odpoczynku, pracy nocnej, zakazu zatrudniania pewnych kategorii osób
przy robotach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia lub przekraczających ich siły, higiena i bezpieczeństwo. Inspekcja winna podlegać bezpośredniej i wyłącznej kontroli władzy państwowej; nie
powinna ona podlegać kontroli władz miejscowych
lub być w jakikolwiek sposób uzależniona od nich w
związku z wykonywaniem którejkolwiek ze swych
czynności”19.
W Polsce idea niezależności inspekcji pracy od organów administracji została wyrażona w Dekrecie
tymczasowym o urządzeniu i działalności inspekcji
pracy, w art. 2, który stanowił, iż inspekcja pozostaje
pod zarządem Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej. Takie usytuowanie inspekcji pracy w strukturze
administracyjnej państwa stało się przyczyną wielu
sporów. Dla inspektorów niezależność od organów
administracyjnych miała znaczenie zasadnicze. Pod
koniec 1919 roku ukazało się rozporządzenie wykonawcze, regulujące organizację administracji drugiej instancji; zgodnie z jego przepisami sprawy z
zakresu ochrony pracy zostały włączone do zakresu
działania wojewodów. Dopiero zdecydowana postawa środowiska inspektorskiego, wyrażana między innymi składaniem dymisji na ręce ministra pracy, spowodowała, iż rząd zmienił stanowisko i przywrócił poprzedni stan prawny. Niezależność inspekcji została uratowana.
Według zaleceń Konferencji celowe jest, aby inspektor pracy miał siedzibę w obwodzie przemysłowym, o ile warunki na to pozwalają; takie usytuowanie ułatwia inspektorowi nawiązanie kontaktu
z nadzorowanymi zakładami, z pracodawcami i pracownikami a także eliminuje straty czasu na dojazdy. Ponadto w kraju podzielonym na obwody inspekcyjne, a do takich należała Polska, w celu jednolitego stosowania przepisów prawnych obwodowi inspektorzy mieli podlegać głównemu inspektorowi pracy. Zwrócono również uwagę na konieczność posiadania przez inspektorów gruntownego
wykształcenia. Nawiązując do odnośnego paragrafu traktatu pokojowego, postanowiono, iż w inspekcji pracy mogą być zatrudnione kobiety, przy
czym – o ile posiadają odpowiednie przygotowanie
i doświadczenie zawodowe – powinny mieć prawo
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do awansu zawodowego na wyższe stanowisko20.
Ze względu na ustrój ówczesnego państwa oraz
charakter czynności administracyjnych konieczne
było poważne doświadczenie zawodowe i przygotowanie techniczne inspektora oraz wysoka wartość moralna, tak by jego działania budziły akceptację społeczną. Inspektor pracy powinien otrzymywać takie uposażenie, aby był niezależny od wszelkich wpływów osób postronnych.
Polskie prawo dotyczące inspekcji pracy, wydane
w 1927 roku21, w głównych swych postanowieniach
było gotowe znacznie wcześniej. W czasie wspomnianej konferencji rozstrzygnięcia naszego rodzimego ustawodawcy wpłynęły w znacznym stopniu
na kształt i zawartość merytoryczną zalecenia Międzynarodowej Organizacji Pracy. Podane w formie
ankiety podczas konferencji, wsparte autorytetem
naszego delegata Franciszka Sokala, w dużej mierze
znalazły odzwierciedlenie w tezach konferencji22.
Jest jednak jeden ważny argument, który powodował, iż nasze sukcesy dyplomatyczne na polu tworzenia międzynarodowych standardów ochrony
pracy nieco przygasały w zderzeniu z rzeczywistością. Tym problemem był nadmiar obowiązków powierzonych ówczesnym inspektorom pracy. Porównanie zakresu przedmiotowego działań inspektora
z dowolnego kraju zachodniego z ilością zadań inspektora polskiego pozwala na stwierdzenie, iż tylko około jedna trzecia tych zagadnień w innych krajach należała do kompetencji inspekcji pracy.
Przede wszystkim inspekcji nie podlegały liczne
grupy pracowników najemnych, na przykład prywatni urzędnicy, pracownicy handlowi, robotnicy z
robót publicznych. Działalność mediacyjna, rozjemcza, sądowa, karna, udział w komisjach określających spadek czy wzrost kosztów utrzymania, wypełnianie kwestionariuszy dotyczących wypadków
przy pracy, zatargów, umów zbiorowych – te
wszystkie obowiązki nieznane zachodniej inspekcji
ubezwłasnowolniły polskiego inspektora. Nawet
najlepiej brzmiące idee i deklaracje zawarte w przepisach prawa, nowatorskich na skalę europejską,
były bezużyteczne w zderzeniu z rzeczywistością.
Metody pracy i organizacja inspekcji pracy w różnych krajach okazały się wówczas zbyt odmienne,
aby stworzyć projekt wspólnej konwencji w tym zakresie. Trudności w ustaleniu wspólnego stanowiska
pogłębiły się w momencie rozpatrywania sprawy
specjalnej inspekcji pracy w żegludze, nieuregulowanej jeszcze w żaden sposób. Obradowano nad
tym na konferencji w 1926 roku23. Uchwalone zale-

cenie wskazywało konieczność stworzenia jednej centrali administracyjnej, której – w celu
osiągnięcia jednolitego stosowania wszystkich
przepisów dotyczących warunków pracy marynarzy – podlegać powinny wszystkie służby i
władze odpowiedzialne za zapewnienie kontroli przepisów i regulaminów. W sytuacji braku
takiego porozumienia organy nadzoru nad warunkami pracy powinny korzystać wzajemnie
ze swoich doświadczeń, wymieniać się informacjami i organizować wspólne spotkania. Zalecenie przewidywało konieczność zorganizowania współpracy pomiędzy służbami odpowiadającymi za kontrolę warunków pracy marynarzy w zakresie zagadnień wspólnych dla
wszystkich zainteresowanych instytucji. Coroczne raporty dotyczące kontroli warunków
pracy marynarzy powinny zawierać m.in. listę
przepisów i regulacji krajowych dotyczących
warunków pracy marynarzy, tabele statystyczne z komentarzami dotyczącymi organizacji i
działalności inspekcji; w tym w szczególności z
liczbą okrętów wojennych poddanych kontrolom, liczbą marynarzy efektywnie zaokrętowanych na pokładzie różnej klasy okrętów, liczbą
statków, na pokładach których interweniowali
inspektorzy, liczbą i zakresem przedmiotowym
wykroczeń ustalonych przez inspektorów oraz
wymierzonych kar, liczbą oraz przyczynami wypadków przy pracy, a także zakresem ilościowym i przedmiotowym środków podjętych dla
wprowadzenia w życie postanowień międzynarodowych konwencji dotyczących warunków pracy marynarzy. Inspektorów wyposażono m.in. w prawo do wizytowania bez uprzedniego zawiadomienia, o dowolnej porze każdego statku w porcie lub na pełnym morzu, przesłuchiwania bez świadków zarówno członków
załogi, jak i osób postronnych, stosowania
środków przymusu, włącznie z zakazem zejścia
ze statku. W sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia członków załogi władze inspekcji zostały
nawet wyposażone w prawo wydania zakazu
wyjścia statku z portu; to jako środek ostateczny. Również kapitanowie oraz poszczególni
marynarze mieli prawo wzywać inspektorów
na pokład w celu eliminowania zagrożeń. Sprawą oczywistą jest, że do tego zadania należało
w sposób odpowiedni przygotować kadry inspekcji, które powinny cechować się bezstronnością, fachowością, niezależnością od jakich-

kolwiek wpływów osób postronnych; aby osiągnąć ten cel, należało kontrolerom przyznać
status urzędników państwowych. Zalecenie nr
28 dotyczące ogólnych zasad inspekcji warunków pracy marynarzy obowiązuje ze zmianami
do dzisiaj24; postanowienia nie straciły wiele ze
swej aktualności, a liczne postulaty o charakterze ogólnym, dotyczące na przykład kwalifikacji inspektorów, ich obowiązków czy sposobu
zachowania i obowiązków podmiotów kontrolowanych, znalazły odzwierciedlenie w wielu
innych konwencjach i zaleceniach Międzynarodowej Organizacji Pracy25.
Sprawa ustalenia minimalnego wynagrodzenia za pracę została po raz pierwszy uregulowana w konwencji nr 26 z 1928 roku26. Wprowadziła ona dowolność w stosunku do członków ratyfikujących jej zapisy co do metod
ustalania płac minimalnych oraz zakresu i sposobu ich stosowania. Przed ich wprowadzeniem w życie władze powinny się konsultować
z zainteresowanymi przedstawicielami pracowników i pracodawców, a obie strony powinny uczestniczyć, na warunkach równości,
w stosowaniu metod regulowania płac minimalnych; ustalone stawki wynagrodzeń minimalnych były dla pracowników i pracodawców
wiążące.
Najważniejsze postanowienia, z punktu widzenia zagadnień poruszanych w niniejszym
artykule, zawierał art. 4 konwencji, w którym
postanowiono, iż każdy członek, który ratyfikuje konwencję, powinien zapewnić odpowiedni system kontroli i sankcji w celu zagwarantowania znajomości przez zainteresowane
strony stawek płac minimalnych oraz wyegzekwowania wypłaty ustalonych wcześniej kwot
gwarantowanych. Nadzór w powyższym zakresie scedowano na organy inspekcji pracy27.
Zalecenie nr 31 dotyczące zapobiegania wypadkom przy pracy28 zwraca uwagę na konieczność podjęcia zdecydowanych działań
zapobiegających uszkodzeniom ciała w środowisku pracy. Konsekwencją jest bowiem nie
tylko cierpienie fizyczne pracowników, lecz
także niedola i ubóstwo osób poszkodowanych i ich rodzin. Już wówczas zwracano uwagę na znaczne straty materialne dla całego
społeczeństwa, zwłaszcza dla podmiotu zatrudniającego. Aby przeciwdziałać tym niekorzystnym zjawiskom, należy przede wszystkim
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wspierać rozwój służb inspekcji pracy, a także tworzyć warunki do współdziałania organów nadzoru nad warunkami
pracy z przedstawicielami pracodawców i pracowników.
W tym celu należy zwoływać okresowe konferencje i wspólnie analizować warunki pracy w danej gałęzi przemysłu,
ustalać kierunki działań zapobiegających niekorzystnym zjawiskom; zwłaszcza w zakresie analizy ciężkości i częstotliwości zaistniałych wypadków. Jednocześnie zaleca się instytucjom ubezpieczeniowym i urzędom państwowym, aby prowadziły taką politykę obciążenia fiskalnego przedsiębiorstw,
aby wymusić na nich inwestycje w poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy29.

Konwencja nr 81
Pomimo dosyć licznych i szczegółowych unormowań dotyczących organów nadzoru nad warunkami pracy oraz regulacji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, w drugiej połowie lat trzydziestych pojawiły się głosy podkreślające konieczność podjęcia kompleksowej regulacji problematyki inspekcji pracy w ramach kompetencji Międzynarodowej Organizacji Pracy. Temat ten został nawet wpisany do
porządku dziennego Konferencji Ogólnej, która miała się odbyć w 1940 roku, jednak wskutek wybuchu II wojny światowej zagadnienie to podjęto dopiero siedem lat później,
uchwalając konwencję nr 81 i uzupełniające ją zalecenie nr
81 dotyczące inspekcji pracy w przemyśle i handlu, zalecenie
nr 82 dotyczące inspekcji pracy w górnictwie i transporcie
oraz konwencję nr 85 dotyczącą inspekcji pracy na terytoriach zależnych. Konwencja nr 81 oraz zalecenia nr 81 i 82 zostały przyjęte na Konferencji Ogólnej MOP w Genewie w
dniu 19 czerwca 1947 roku. Konwencja nr 85 ze względu na
przedmiot unormowania nie dotyczyła Polski, a ponadto już
nie obowiązuje. Jako ciekawostkę warto podać fakt, iż w
1958 roku przyjęto konwencję nr 110 dotyczącą warunków
pracy pracowników plantacji, która w sposób niemal dosłowny powtórzyła regulacje zawarte w konwencji nr 81;
konwencja ta straciła swoją aktualność i w oficjalnych zbiorach Konwencji i Zaleceń Międzynarodowej Organizacji Pracy nie jest już publikowana.
Konwencja nr 81 jest generalnym aktem prawa międzynarodowego w zakresie inspekcji pracy w przemyśle i handlu.
System inspekcji pracy, według jej postanowień, ma zastosowanie do wszystkich zakładów, chociaż przewidziano wyjątki w stosunku do przedsiębiorstw górniczych i transportowych. Powstałą w tym zakresie lukę wyeliminowano poprzez
ustanowienie zalecenia nr 82, dotyczącego inspekcji pracy
właśnie w przedsiębiorstwach górniczych i transportowych.
Postanowienia tego zalecenia, lakoniczne i niezobowiązujące, zawierają tylko jeden merytoryczny postulat odnoszący
się do konieczności powołania odpowiedniego systemu in-
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spekcji pracy w celu zapewnienia wykonania przepisów
prawnych dotyczących warunków pracy i ochrony pracowników w czasie wykonywania przez nich pracy.
Według postanowień konwencji do zasadniczych zadań
inspekcji pracy zalicza się: zapewnienie stosowania przepisów prawnych dotyczących warunków pracy i ochrony pracowników przy wykonywaniu ich zawodu; dostarczanie informacji i porad technicznych pracodawcom i pracownikom
w zakresie najskuteczniejszych sposobów przestrzegania
przepisów prawnych; przedstawianie właściwym władzom
wniosków w zakresie nadużyć i uchybień nieobjętych istniejącymi przepisami prawa.
Regulując zakres przedmiotowy zadań inspekcji pracy,
podkreślono jednocześnie, iż dodatkowe obowiązki mogą
być powierzone inspektorom tylko w sytuacji braku kolizji z
podstawowymi zadaniami, nałożonymi postanowieniami
stosownych przepisów. Ważnym postanowieniem jest idea
podległości inspekcji w zakresie nadzoru i kontroli władzy
centralnej. Ma to zapobiec nadużyciom ze strony przedstawicieli władz szczebla lokalnego i zagwarantować inspektorom
możliwość bezstronnego rozstrzygania spraw. Dla pełnej realizacji zadań inspekcja pracy winna współpracować z innymi
organami nadzoru nad warunkami pracy, zarówno państwowymi, jak i prywatnymi, a właściwa władza została zobowiązana do popierania tego rodzaju działań. Rzeczą oczywistą
jest, iż dla sprawnej i bezstronnej realizacji zadań urzędu konieczne jest zatrudnienie odpowiedniego personelu oraz zagwarantowanie jego członkom odpowiedniego statusu materialnego i gwarancji zatrudnienia, bez względu na zmieniającą się sytuację społeczno-gospodarczą i polityczną. W skład
kadry inspektorskiej powinni wchodzić zarówno mężczyźni,
jak i kobiety; urzędnicy powinni mieć zagwarantowane prawo do korzystania z pomocy rzeczoznawców i specjalistów z
poszczególnych dziedzin nauki i techniki.
Konwencja stanowi również, iż każdy członek akceptujący
jej postanowienia powinien zagwarantować odpowiednią
liczbę inspektorów dla sprawnej realizacji zadań, z uwzględnieniem w szczególności: ilości, charakteru, wielkości i lokalizacji zakładów podlegających inspekcji; liczby i różnorodności kategorii pracowników zatrudnionych w tych zakładach; ilości i złożoności obowiązujących przepisów prawnych.
Zobowiązania właściwej władzy w stosunku do inspektorów pracy dotyczą również zapewnienia urzędnikom odpowiednio wyposażonych lokalnych biur i udogodnień transportowych niezbędnych do wykonywania ich obowiązków.
Dla realizacji szeroko sformułowanych obowiązków niezbędne jest wyposażenie inspektorów pracy w prawo do:
swobodnego wstępu, bez uprzedniego zawiadomienia, o
każdej porze dnia i nocy do każdego zakładu podległego
kontroli; wstępu do wszelkich pomieszczeń zakładu; prze-
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prowadzania wszelkich badań, kontroli i dochodzeń w celu
ustalenia rzeczywistego stanu przestrzegania obowiązujących przepisów; przesłuchiwania, na osobności, pracodawcy
oraz personelu przedsiębiorstwa w sprawach wynikających
z zakresu kontroli; żądania okazania wszelkich dokumentów,
ksiąg i rejestrów; nakazania wywieszania obwieszczeń w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów; pobierania próbek materiałów i surowców wykorzystywanych przez
przedsiębiorstwa.
Przywrócenie w nadzorowanych zakładach stanu postulowanego w przepisach ustawodawstwa ochronnego realizowane będzie głównie za pośrednictwem zarządzeń nakazowych wydawanych przez inspektorów, z zastrzeżeniem, iż
adresat decyzji może się odwołać do odpowiednich władz
sądowych lub administracyjnych. Ważnym obowiązkiem nałożonym na przedsiębiorców jest konieczność zawiadamiania inspektora pracy o wypadkach przy pracy i chorobach
zawodowych. W celu zapewnienia sprawnego, bezstronnego wykonywania obowiązków konwencja zakazuje inspektorom uczestniczenia w jakiejkolwiek formie w interesach
zakładów podlegających ich kontroli, ujawniania, nawet po
opuszczeniu służby, tajemnic produkcyjnych i handlowych
poznanych podczas pełnienia obowiązków, ujawniania źródła skargi lub informacji, iż kontrola jest przeprowadzana w
związku z doniesieniem. Za stwierdzone podczas kontroli
wykroczenia przeciwko przepisom prawa, których stosowanie podlega kontroli inspekcji pracy, ustawodawstwo krajowe powinno ustanawiać sankcje karne – środki represyjne
powinny być rzeczywiście stosowane i skuteczne; zarówno
w aspekcie prewencji ogólnej, jak i szczególnej.
Dużą wagę autorzy konwencji przywiązują do sprawozdań
jako środka mającego zobrazować rzeczywisty stan przestrzegania prawa w zakresie stosunków pracy. Realizacji
tego celu mają służyć szczegółowe wytyczne dotyczące zakresu przedmiotowego sprawozdań, które inspektorzy pracy zobowiązani są składać swojej władzy centralnej; ta zaś
ma obowiązek ich publikowania i przekazywania Dyrektorowi Generalnemu Międzynarodowego Biura Pracy. Dzięki takiemu uregulowaniu zarówno działalność inspekcji pracy,
jak i ujawniane przez nią zjawiska mogą podlegać krajowej i
międzynarodowej opinii publicznej.
Postanowienia, które dotyczą inspekcji pracy w przemyśle,
a zawarte są w konwencji nr 81, obowiązują również w stosunku do zakładów handlowych (część II) z tym jednak, iż
każdy członek Międzynarodowej Organizacji Pracy może poprzez złożenie stosownego oświadczenia, dołączonego do
aktu ratyfikacji, wyłączyć stosowanie części konwencji odnoszącej się do handlu. Ponadto przewidziano możliwość wyłączenia spod działania całej konwencji takich regionów kraju,
na których stosowanie jej postanowień, z racji słabego zaludnienia, byłoby niecelowe.
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Uzupełnieniem postanowień konwencji nr 81 są postanowienia zawarte w zaleceniu nr 81. Postanowienia tego aktu
zawierają regulacje dotyczące rozwiązań w zakresie: prewencyjnych działań inspekcji pracy realizowanych na etapie
projektowania i uruchamiania nowych zakładów pracy lub
ich części; współdziałania inspekcji pracy z pracownikami i
pracodawcami w dziedzinie bezpieczeństwa życia i zdrowia
pracowników. Ponadto w zaleceniu wskazano bardzo ważny
aspekt, który ustawodawca krajowy powinien uwzględnić
przy opracowaniu zakresu przedmiotowego działalności inspekcji, a mianowicie postulat, aby nie powierzać inspektorom pracy roli pojednawców i arbitrów w sporach pracy.

Konwencja nr 129
W 1969 roku Międzynarodowa Konferencja Pracy przyjęła
konwencję nr 129 oraz zalecenie nr 133, dotyczące inspekcji
pracy w rolnictwie30. Postanowienia konwencji zawierają zasadnicze rozwiązania z konwencji nr 81, a także elementy
nowe, odzwierciedlające specyfikę warunków pracy w rolnictwie. Przewidują możliwość rozciągnięcia postanowień
na osoby niebędące pracownikami, tj. gospodarzy rolnych
niezatrudniających obcej siły roboczej, osoby zrzeszone w
przedsiębiorstwie kolektywnym, na przykład w spółdzielni
rolniczej, członków rodziny producenta, określonych przez
ustawodawstwo krajowe.
Ponadto konwencja nie ograniczyła roli i zadań inspekcji
pracy do kontroli przepisów prawnych, lecz zobowiązała
urząd do udzielania porad technicznych pracodawcom i pracownikom w zakresie najskuteczniejszych metod przestrzegania przepisów prawnych. Do obowiązków inspektorów
pracy zaliczono również przedstawianie właściwej władzy
wniosków dotyczących stwierdzanych nadużyć i uchybień
nieunormowanych szczegółowo w istniejących przepisach
prawnych oraz przygotowanie postulatów w sprawie poprawy ustawodawstwa.
W zakresie składu personalnego inspekcji pracy konwencja powtarza warunki zawarte w konwencji bazowej (dotyczącej inspekcji w przemyśle i handlu), aby inspektorzy pracy
byli publicznymi i niezależnymi funkcjonariuszami posiadającymi odpowiedni status i warunki materialne oraz stałość
zatrudnienia. Pożądane jest, aby włączyć do systemu inspekcji w rolnictwie działaczy lub przedstawicieli związków zawodowych, których działalność uzupełniałaby działania
urzędników inspekcyjnych.
Do zakresu działania inspekcji pracy w rolnictwie, w zakresie nieuregulowanym w inspekcji dotyczącej zakładów przemysłowych, należy możliwość przeprowadzania kontroli zapobiegawczej nowych urządzeń, nowych substancji oraz
nowych metod wytwarzania lub przetwarzania produktów,
które mogłyby stanowić groźbę dla zdrowia lub bezpieczeń-
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stwa. Ponadto inspektorzy pracy w rolnictwie zostali uprawnieni do podejmowania działań w celu wyeliminowania wad
instalacji, urządzeń lub błędów w metodach pracy w tych
przedsiębiorstwach, w których używane substancje niebezpieczne mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa pracowników. Inspektorzy pracy będą zawiadamiani o wypadkach przy pracy i chorobach zawodowych, a
ponadto w miarę możliwości włączani we wszelkie dochodzenia dotyczące ciężkich wypadków przy pracy lub chorób
zawodowych. Ponadto urzędnicy inspekcyjni lub biura inspekcji mają obowiązek przekazywania centralnej władzy
periodycznych sprawozdań o wynikach działalności służb inspekcji; sprawozdania takie muszą być również przekazywane do dyrektora Międzynarodowego Biura Pracy.
Zalecenie nr 133 zawiera uzupełnienia postanowień konwencji nr 129 w następujących obszarach zagadnień: włączenia, w miarę możliwości, do zadań inspekcji pracy w rolnictwie zagadnienia dotyczącego współpracy z odpowiednimi służbami technicznymi w celu polepszenia uprawy ziemi przez producentów oraz poprawienia warunków pracy i
życia robotników rolnych; zezwolenia na przejściowe pełnienie przez inspektorów pracy funkcji pojednawczych i arbitrażowych w sytuacji braku wyspecjalizowanych organów; wymagań kwalifikacyjnych stawianych wobec kandydatów na
stanowiska inspektorów w rolnictwie; organizacji współpracy pomiędzy inspekcją pracy a pracownikami i pracodawcami oraz ich organizacjami na forum komitetów bezpieczeństwa i higieny pracy; organizacji przez państwo dla zainteresowanych podmiotów akcji edukacyjnych o warunkach pracy i życia w rolnictwie.
Z racji odmiennej sytuacji materialno-prawnej w zakresie
obowiązywania konwencji i zaleceń Międzynarodowej Organizacji Pracy na terytoriach niemetropolitalnych uchwalono dla tych terytoriów odrębne akty dotyczące inspekcji pracy, a mianowicie: zalecenie nr 59 z 1939 roku oraz konwencję
nr 85 z 1947 roku, wzorowaną na konwencji nr 81. Ze względu na szybko malejącą liczbę terytoriów zależnych ich znaczenie jest dzisiaj praktycznie znikome, przepisy ich dotyczące nie są publikowane w oficjalnych zbiorach konwencji i zaleceń.
W 1985 roku opublikowano raport zbiorczy Komitetu Ekspertów Międzynarodowej Organizacji Pracy31 dotyczący stosowania konwencji i zaleceń o inspekcji pracy. Autorzy raportu wskazują szereg problemów związanych ze stosowaniem tych norm. Do najważniejszych przeszkód na drodze
do pełnej realizacji postulatów Międzynarodowej Organizacji Pracy zaliczyć należy zbyt małą liczbę inspektorów w poszczególnych krajach, co w sposób zdecydowany osłabia
skuteczność inspekcji. W takim stanie rzeczy trudno jest zrealizować inspektorom obowiązek wynikający z postanowień
konwencji nr 81, który stanowi, iż zakłady powinny być wizy-
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towane tak często i starannie jak to jest konieczne. Innym
problemem jest to, iż w wielu państwach rzeczywiste kompetencje inspektorów są zdecydowanie węższe niż te zawarte w postanowieniach konwencji i zaleceń. W innych krajach
z kolei inspektorom powierzane są liczne obowiązki, których
wykonywanie w sposób negatywny rzutuje na nadzór i kontrolę nad warunkami pracy. Nierzadko niedostateczne bądź
niewłaściwe umocowanie inspektorów – nie jako funkcjonariuszy państwowych, ale na przykład jako przedstawicieli
związków zawodowych – nie gwarantuje im właściwej niezależności. Poza tym podejście niektórych inspektorów i sądów rozpatrujących kwestie odpowiedzialności za naruszenia przepisów ochronnych nie sprzyja realizacji zasad prewencji ogólnej i szczególnej. Mimo tych wszystkich trudności i niekorzystnych zjawisk związanych z implikacją norm
Międzynarodowej Organizacji Pracy trzeba z całą stanowczością podkreślić wielkie znaczenie konwencji i zaleceń, ich
wpływ na ustawodawstwo krajowe w zakresie inspekcji pracy. Świadczy o tym fakcie liczba ratyfikacji, przede wszystkim
konwencji nr 81 dotyczącej inspekcji w przemyśle i handlu, a
co z tym związane – transformacja praw i obowiązków w niej
zawartych do krajowego porządku prawnego32.
Gdy w 1923 roku kładziono podwaliny pod budowę gmachu Międzynarodowego Biura Pracy w Genewie, wmurowano trzy bloki jako symbol trzech grup reprezentowanych w
Międzynarodowej Organizacji Pracy. W przemówieniu wygłoszonym w imieniu grupy robotniczej wiceprzewodniczący Rady Administracyjnej powiedział: ,,Kładziemy dziś kamień węgielny pod gmach wysiłku, wysiłku ku sprawiedliwości, wysiłku ku wolności, wysiłku ku prawu, wysiłku ludzkości”33.
Pomimo wielu trudności, jakie występują podczas tworzenia i stosowania norm międzynarodowego prawa pracy, wynikających głównie z różnic w sytuacji społeczno-politycznej
w poszczególnych państwach, bilans ponad osiemdziesięciu
lat działalności Międzynarodowej Organizacji Pracy należy
uznać za imponujący. Normy międzynarodowego prawa
pracy kształtują w dużym stopniu krajowy porządek prawny
w poszczególnych państwach w zakresie szeroko rozumianego prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, wpływają także na politykę społeczną.
Liczba ratyfikowanych konwencji i zaleceń Międzynarodowej Organizacji Pracy jest imponująca i systematycznie rośnie. Nawet nieratyfikowane normy międzynarodowe wywierają wpływ na proces legislacji w poszczególnych krajach. Dzieje się tak dlatego, iż zawierają one uniwersalne
wartości i idee sprawiedliwości społecznej, harmonijnego
rozwoju gospodarczego, a także postulaty polepszania warunków pracy i życia z uwzględnieniem podstawowych praw
człowieka. Istotny wpływ na implementację norm międzynarodowych do krajowego porządku prawnego ma również
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fakt, iż są one tworzone w oparciu o kompromis trzech grup
reprezentowanych w łonie Międzynarodowej Organizacji
Pracy. Rozwój stosunków społeczno-ekonomicznych rodzi
nowe problemy i dlatego międzynarodowe prawo pracy powinno nadal się rozwijać.
nadinspektor Tomasz Kozłowski
OIP Poznań, Oddział Ostrów Wlkp.
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Dwanaście krzeseł w kolorze zielonym, jedno
przy drugim, obok dużego biurka w niewielkim
pokoju na parterze rzeszowskiego OIP-u. Regularnie raz w tygodniu na tzw. odprawach zajmują je inspektorzy, których pracę koordynuje najstarszy wśród nich stażem, nadinspektor pracy
Sławomir Kimak.

Jakie miejsce zajmowali oni w ówczesnej strukturze organizacyjnej inspekcji pracy?
Podlegali bezpośrednio pod kierownictwo zarządu głównego związku zawodowego, w moim przypadku – pracowników przemysłu spożywczego i cukrowniczego. Jego pracę
nadzorował główny inspektor pracy działający przy Centralnej Radzie Związków Zawodowych; wówczas Henryk Kowalski. W inspekcji związkowej funkcjonowali również wojewódzcy inspektorzy pracy, jak np. na naszym terenie Józef
Mrozowski z Krosna. Oni nie mieli uprawnień do prowadzenia kontroli, przeprowadzali jedynie wizytacje zakładów pracy, spotykali się ze związkami zawodowymi, przedstawicielami rad pracowniczych, dyrekcją zakładów. Dziś ich pracę
można by nazwać prewencją, choć jej efektem mogła być
również kontrola, jeśli wojewódzki inspektor zgłosił nieprawidłowości branżowym inspektorom. Okręgami kierowali
wówczas, tak jak obecnie, okręgowi inspektorzy pracy, przy
czym ich zadania sprowadzały się głównie do pomocy administracyjnej branżowym inspektorom pracy. Chodziło m.in. o
organizację pracy, zapewnienie obsługi biurowej, korespondencji, aktów prawnych itd. Przypominam sobie, że w branżowej inspekcji byli także kierownicy wojewódzcy branżowi,
którzy byli łącznikami z centralą w Warszawie. U nas w Rzeszowie takie zadanie pełnił Jan Kmiotek.

Przykład idzie z góry
Ze Sławomirem Kimakiem, kierującym
zespołem inspektorów pracy w Okręgowym
Inspektoracie Pracy w Rzeszowie,
rozmawia Beata Pietruszka-Śliwińska.
Słyszałam, że przecierał pan nadinspektorskie szlaki,
gdy ówczesny główny inspektor pracy utworzył takie
stanowisko.
Rzeczywiście, jestem jednym z najstarszych czynnych nadinspektorów pracy w Polsce. Funkcja ta została wprowadzona
na początku lat 90. przez Tadeusza Sułkowskiego. Wtedy w
dwóch okręgowych inspektoratach pracy, w Gdańsku i w Rzeszowie, wytypowano inspektorów, którzy zostali tzw. pilotażowymi nadinspektorami do kierowania zespołami inspektorów. Znalazłem się w nielicznym gronie z rzeszowskiego OIP,
które miało przetestować ów pomysł; obok Józefa Mrozowskiego, Aleksandra Kuźniara czy Tadeusza Kowala. Eksperyment sprawdził się, więc wprowadzono go w całej Polsce i
do dziś z powodzeniem funkcjonuje, choć nie wszyscy nadinspektorzy pracy kierują zespołami inspektorów.
To chyba wymaga szczególnych predyspozycji i pewnej
charyzmy, biorąc pod uwagę, że inspektorzy pracy są nie
tylko samodzielnymi organami, ale i indywidualistami?
Myślę, że punktem wyjścia jest tu, obok wiedzy i umiejętności, doświadczenie związane z kierowaniem ludźmi. Ja je
miałem. Przychodząc w 1979 roku do pracy w inspekcji, legitymowałem się już 9-letnim stażem pracy. Początkowo
pracowałem jako konstruktor w Wytwórni Filtrów w Sędziszowie Małopolskim, w Zakładach Drzewnych w Rzepedzi,
następnie w Chłodni Składowej w Rzeszowie, a także w Zakładach Mięsnych w Rzeszowie, gdzie jako naczelny inżynier byłem odpowiedzialny za utrzymanie ruchu eksploatowanych maszyn i urządzeń. To tam kiedyś doszło do awarii
tuż przed świętem 22 lipca i stanął cały zakład, a ja zostałem
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wezwany na dywanik do komitetu zakładowego partii,
gdzie był obecny m.in. „opiekun” z SB, który zasugerował, że
doszło do sabotażu. Przestraszyłem się nie na żarty, bo wtedy za coś takiego można było pójść do więzienia. Awarię na
szczęście szybko udało się usunąć. Wtedy po raz pierwszy
pomyślałem, że chyba lepiej być kontrolującym niż kontrolowanym; kimś takim jak inspektor pracy Walenty Rajzer,
nadzorujący wówczas moją branżę spożywczą. Inspektor
Rajzer był świetnym fachowcem i cieszył się wielkim szacunkiem oraz poważaniem. Gdy przychodził do zakładu, wszyscy stawali na baczność, nikt nie ośmielił się nie wykonać
jego polecenia w razie jakiejś usterki. A on spokojnie mówił
tylko, że przyjdzie za trzy dni sprawdzić, czy wszystko jest
już w porządku; i tak oczywiście było. To mi się bardzo podobało, dlatego od razu przystałem na propozycję inspektora,
żebym przeszedł do pracy w inspekcji; i to mimo niższych
zarobków.
Wówczas była to jeszcze związkowa, branżowa inspekcja pracy. Pan zapewne trafił do spożywczej?
Tak, oczywiście, pracowałem przecież w tej branży; tak jak
inspektor Rajzer, na którego miejsce miałem przyjść, bo on
przechodził na emeryturę. Jego szef związkowy z Warszawy,
Stanisław Leśniak, zlecił mu znalezienie następcy. Po zdaniu
egzaminu w Głównym Inspektoracie Pracy, podczas którego
pisemne zadanie dotyczyło wymagań bhp dla maszyn i urzą-
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Zapamiętał pan może swoje pierwsze inspektorskie
dzeń użytkowanych w przemyśle spożywczym, trafiłem do
biura inspekcji w Rzeszowie przy ulicy Hoffmanowej, skąd zo- zadanie?
Trudno je zapomnieć, bo dotyczyło badania zbiorowego
stałem skierowany na kurs. Przebiegał on zupełnie
inaczej niż obecnie i w sumie trwał blisko dwa lata. Pamiętam, wypadku przy pracy w Kombinacie SIARKOPOL – Tarnoże od marca do wakacji odbywały się zajęcia teoretyczne, a brzeg. To było wiosną 1981 roku, a w grudniu zdałem egzapóźniej przez ponad pół roku praktyki z doświadczonymi in- min inspektorski. Wtedy w Rzeszowie okręgowym inspektospektorami branży spożywczej w różnych okręgach w Polsce, rem pracy był Józef Zając, a zastępcą ds. technicznych Anm.in. w Krakowie, Łodzi, Bydgoszczy, Koszalinie, no i oczywi- drzej Szczepan. To oni przydzielili mi to zadanie, gdy do inście w Rzeszowie. To było bardzo dobre, bo mogliśmy poznać spekcji dotarła informacja o wypadku. Brzmiała bardzo drametody i styl pracy różnych inspektorów i to w rozmaitych fir- matycznie, bo trzej młodzi ludzie zostali żywcem ugotowani,
mach, a nie tylko tych z własnego okręgu. W całej grupie kandydatów na inW 1980 roku wytypowano inspektorów do udziału w pracach
spektorów pracy było nas około 30 osób;
nad ustawą o PIP. Chodziło o doświadczonych ludzi, którzy poz różnych branż. Najliczniejsi byli tzw.
trafiliby praktykę przełożyć na przepisy. To było bardzo mądre
„górnicy”, bo aż 4 osoby, następnie
podejście, gwarantujące, że ustawa, która zmieniała całkowicie
„włókniarze” z łódzkiego okręgu, wśród
usytuowanie inspekcji pracy i jej rangę, nie będzie zbiorem przenich Agnieszka Staniszewska, jedyna
pisów oderwanych od rzeczywistości.
kobieta w grupie. Byłem także jedyny z
branży spożywczej. Z kursu teoretycznego utkwiły mi w pamięci zajęcia z prawa, które prowadziła Ire- gdy w podziemnej komorze rewizyjnej doszło do niespona Wojnarowska, bo bardzo dużo od nas wymagała, więc dziewanego wytrysku wody o temperaturze ok. 160oC, pod
przepisy musieliśmy mieć w małym paluszku. Przyznam, że wysokim ciśnieniem, z rurociągu o średnicy 600 mm. Ci pracownicy zginęli, bo złamano wszelkie zasady i przepisy. W
dla nas inżynierów nie było to łatwe.
ogóle nie powinni byli wchodzić do wnętrza komory przy
Kurs i egzamin inspektorski, a więc i uprawnienia kon- czynnych rurociągach. Według założeń projektowych sterotrolne, dotyczyły wtedy tylko inspektorów branżowych. wanie tzw. odroczkami spustowymi rurociągów roboczych
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powinno było odbywać się z zewnątrz komory (płyty górnej)
przy pomocy specjalnych, oznakowanych pokręteł. Szukano
tzw. oszczędności i nie zamontowano zaprojektowanych pokręteł, co w praktyce zmuszało pracowników do wejścia do
szczególnie niebezpiecznej przestrzeni. Na domiar złego
omyłkowo odkręcili niewłaściwy zawór, gdyż nie były one
opisane; sądzili, że jest to rurociąg nieczynny. To doprowadziło do gwałtownej i potężnej eksplozji wrzątku pod ciśnieniem. Nikt nie mógł tam wejść, by pomóc tym ludziom. Akcja
ratownicza i opróżnianie komory trwało kilka godzin, więc
szanse na uratowanie kogokolwiek były żadne.

wiałem z tym dzieckiem, które wtedy było rówieśnikiem mojego syna; wyobrażałem sobie, co mogą przeżywać jego rodzice. Po wygranej sprawie w sądzie podeszli do mnie i dziękowali za pomoc.

Wspomina pan swoich mentorów, sam ucząc przez
wiele lat adeptów inspektorskiego zawodu?
Oni byli profesorami dla nas, młodych inspektorów. To byli
fachowcy przez duże F, bardzo inteligentni, z doświadczeniem i rozległą wiedzą, a przy tym wielką kulturą osobistą.
Zbigniew Tuk kontrolował branżę handlową, do której w
tamtych czasach należały różne zakłady funkcjonujące m.in.
Często badał pan wypadki przy pracy?
przy gminnych spółdzielniach. Był bardzo dociekliwy i skruNa tyle często, że byłem powoływany przez sąd na biegłe- pulatny. Kiedyś poróżniliśmy się o jakieś kwestie zawodowe,
go. Pamiętam wypadek w zakładach produkujących fornir a on po kilku dniach, gdy już zapomniałem o sprawie, pokazał
do oklejania płyt wiórowych. Jednej z kobiet maszyna obcię- mi przepisy, które potwierdziły jego racje. To mi zaimponoła wszystkie palce prawej ręki. Pracodawca wyłączną winą za wało. Do grona inspektorów, na których wzorowaliśmy się w
wypadek obarczył pracownicę, dlatego nie mogła uzyskać okręgu, należeli też Wojciech Królikowski i Zdzisław Baroodszkodowania. Groziło jej bezrobocie i brak renty. Żeby jak wicz. Kontrolowali przemysł metalowy i znali go od podszewnajlepiej przygotować się do sprawy, poznać wszelkie prze- ki, ponieważ wcześniej pracowali w WSK Rzeszów, gdzie ja w
pisy i kruczki prawne, przez kilka dni do późnych godzin roz- czasie studiów odbywałem praktykę zawodową, a po stugryzałem różne zagadnienia związane z tym zdarzeniem. W diach uczyłem budowy maszyn i rysunku technicznego w
końcu postępowanie sądowe zakończyło się sukcesem dla przyzakładowej szkole. Miałem uprawnienia, bo oprócz stuposzkodowanej. Podobnie było, gdy zostałem powołany na diów inżynierskich ukończyłem też wyższą szkołę pedagobiegłego w sprawie młodego chłopca, który został poparzo- giczną, co przydało mi się później w kontaktach z najmłodszą
ny przez niezabezpieczoną wytwornicę acetylenowo-tleno- kadrą inspektorską. Kiedyś policzyłem, ilu inspektorów pracy
wą. Pracownicy ośrodka maszynowego po zakończeniu spa- przyuczałem do zawodu. Wyszło, że ponad 20 osób; wśród
wania rur pozostawili ją na terenie jednego z prywatnych za- nich w rzeszowskim OIP-ie pracują jeszcze Marek Pacholicki,
budowań. Mali chłopcy z ciekawości zaczęli manipulować Piotr Zoła, Anna Biesiadecka, Małgorzata Mastalerczyk,
Jolanta Grzywa, Kazimierz Jasiński, Jerzy Dereng, Grzegorz FilipoNa początku lat dziewięćdziesiątych pierwszy raz pojechałem z inwicz. Ucząc młodych, zawsze staranymi inspektorami pracy na Ukrainę. Chodziło o nawiązanie kontakłem się pamiętać, że przykład idzie z
tów między tożsamymi urzędami. Podległa rządowi, ukraińska ingóry. Postawa nauczyciela, jego zaspekcja pracy skupiała się wyłącznie na technicznym bezpieczeńchowanie i zasady, jakimi sam kieruje się w życiu, muszą być dla nich
stwie pracy, co mnie od razu zainteresowało. Referując, jak polscy
punktem odniesienia. Poza wiedzą i
inspektorzy pracy prowadzą kontrole i wydają środki prawne, podoświadczeniem to one właśnie buwołałem się na dane, z których wynikało, że na każdą kontrolę przydują autorytet u młodego pokolepada wielokrotność decyzji. Ta informacja zelektryzowała ukraińnia, które z natury chce się odcinać
skich kolegów. U nich bowiem z każdej kontroli wydawana jest jedod tego, co było. Sam pamiętam
na decyzja i to w niej regulowane są wszelkie sprawy; to zmniejsza
swoje początki i trudne sytuacje, jak
np. wtedy, gdy pracodawca umówił
biurokrację i pozwala oszczędzić czas. Sympatycznym akcentem
się ze mną na omówienie protokołu
jednego z pobytów na Ukrainie było poznanie ukraińskiego inspekw kolejnym dniu i na to spotkanie
tora pracy, który również nazywał się Kimak, tyle że Jarosław. Ten
przyszło kilkadziesiąt osób, które
przypadek pomógł skrócić dystans oficjalnych spotkań.
wyparły się, że w zakładzie były nieprawidłowości uwzględnione w proprzy urządzeniu, po odkręceniu jarzma górnej pokrywy wy- tokole. Starsi koledzy przestrzegali mnie przed taką sytuacją,
twornicy doszło do silnego wytrysku tzw. mleczka karbido- więc następnego dnia w zakładzie zjawiłem się już o czwartej
wego. Jeden z nich został poparzony i stracił wzrok. Rozma- rano, by w asyście jednego z pracowników zrobić dodatkowy,
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Podziękowanie za pomoc
w rozbudowie ośrodka wychowawczego.
stosowny przegląd. To mi bardzo pomogło, tak samo jak rady,
którymi wśród inspektorów wymienialiśmy się nawzajem.
Tego dziś już nie ma, a szkoda…
Jakie refleksje przywołuje u pana porównanie inspekcji sprzed lat i tej obecnej?
Gdy zaczynałem pracę w inspekcji, to była ona znacznie
mniej zbiurokratyzowana; nieważne były te wszystkie statystki, liczba wydanych decyzji, z których obecnie jesteśmy
rozliczani na różnych etapach i szczeblach. Wtedy decyzjami
regulowaliśmy naprawdę ważne kwestie, dotyczące np. zagrożeń wybuchowych, zmian procesów technologicznych.
Nie było ogólnych wytycznych dotyczących np. sposobu
prowadzenia kontroli. Doświadczony inspektor był branżowym fachowcem i dobrze wiedział, co i jak należy skontrolować. Wystarczyło, że przeszedł po zakładzie i porozmawiał z
ludźmi; jeśli unikali rozmowy, to był to sygnał, że może się
tam dziać źle. Tylko najpoważniejsze uchybienia przyjmowały formę nakazu, natomiast drobne, np. porządkowe,
uwzględniano w protokole stwierdzeniem, że w czasie kontroli usunięto usterki w zakresie technicznego bezpieczeństwa i organizacji pracy. Dzięki temu inspektor miał więcej
czasu na rozmowę z kierownictwem zakładu i to często dawało więcej niż karanie. Pracodawcy i najwyższe kierownictwo zakładu musieli przechodzić kursy bhp, z których zdawali egzaminy przed komisją; w jej składzie obowiązkowo
był inspektor pracy. Musieli się do nich dobrze przygotować,
bo taryfy ulgowej nie mieli; nie chcieli też źle wypaść przed
inspektorem, który mógł przecież w każdej chwili przyjść do
ich zakładu. Do tego dziś warto byłoby wrócić, bo większość
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pracodawców to obecnie menadżerowie, którzy najczęściej
nie mają technicznego przygotowania i nie są partnerami do
rozmowy z inspektorem pracy. Często wyręczają się swoimi
służbami, a zdarza się, że sami lekceważąco pytają inspektora o wysokość mandatu, kalkulując, czy bardziej mu się on
opłaca. Kiedyś takie zachowania były nie do pomyślenia dla
pracodawcy, bo na ogół ukaranie mandatem było dla niego
ujmą, a wręcz dyskredytacją jego pracy. Dziś to się zdewaluowało, choć uważam, że dużo tu zależy od postawy samych
inspektorów pracy.
Wielu z nich mówi, że bez oporu sięga po bloczek mandatowy, gdy sytuacja to uzasadnia.
Ja zawsze wychodziłem z założenia, że tam, gdzie jest to
możliwe, pracodawcy trzeba pomóc. Trzeba go spróbować
zrozumieć, znaleźć czas na rozmowę, poznać jego sytuację,
dać szansę wybrnięcia z niej. Zdarza się, że pracodawcy, których z racji kontrolowania znam od lat, proszą mnie o radę,
gdy nie mogą sobie sami poradzić z wykonaniem nakazu innego inspektora pracy. Takie sygnały wiele dla mnie znaczą,
bo świadczą o tym, że pracodawca ma do mnie zaufanie,
traktuje mnie jak fachowca i sprzymierzeńca, a nie jak trybik
urzędniczej machiny.
To wtedy czuje pan największą satysfakcję z pracy?
Tak, bo w tym zawiera się sens tej pracy, która ma przecież
służyć innym. Bez takiego przesłania byłaby tylko namiastką
tego, co jest jej istotą.
Dziękuję za rozmowę.
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„Pokochaj Izery 2014”
Tym razem gospodarzem rajdu (już po raz drugi) był okręg
wrocławski. Wszystkich chętnych piechurów, rowerzystów,
miłośników wycieczek autokarowych, a także stacjonarnej
laby zaproszono w przepiękne Izery.

XXI Rajd Pracowników PIP

Góry Izerskie są najbardziej wysuniętym na
zachód pasmem w polskich Sudetach. Zróżnicowanie klimatyczne położonych po sąsiedzku
obszarów sprawia, że w ciągu jednodniowej
wycieczki mogliśmy podziwiać zarówno lasy
dębowe, charakterystyczne dla ciepłych regionów Europy, jak i górnoreglowe bory świerkowe oraz torfowiska wysokie, takie jak w Skandynawii.
Punktem startowym i kończącym wszelkie
wyprawy, a także miejscem wieczornych integracji przy muzyce oraz zasłużonego odpoczynku był świeradowski hotel „Malachit”. Ku
ogromnej radości organizatorów niewielu
uczestników rajdu wybrało propozycję pozostania w hotelu i korzystania z dobrodziejstw
aquaparku – choć ten okazał się idealnym miejscem na leczenie mięśniowych bólów powycieczkowych. Zdecydowana większość rajdowiczów wybrała się na urokliwe trasy, poprowadzone także poza szlakami, pozwalające zajrzeć „pod podszewkę” Izerów. Dzięki uprzejmości Nadleśnictwa Świeradów-Zdrój i Nadleśnictwa Szklarska Poręba leśni edukatorzy byli
obecni na każdej wycieczce, zawsze chętni do
snucia przyrodniczych opowieści i gotowi do
odpowiedzi na najbardziej zaskakujące pytania
dotyczące miejscowej fauny i flory (w tych
przodował kolega Grzegorz z Koszalina, próbujący dogłębnie poznać życie intymne gniazdujących w Izerach cietrzewi).
Rajdowiczom dopisało wszystko: przyjaciele
i znajomi, kondycja, humor i pogoda. Nam, organizatorom, dopisali goście! Choć przyznać
musimy, iż rozpoczęliśmy z pewnymi kłopotami, to okazana wyrozumiałość, koleżeńska postawa i cierpliwość pozwoliły nam szybko się
podnieść i bez przeszkód dotrzeć do końca imprezy.
Pozostajemy w nadziei, że piękno Hali Izerskiej, widok z Izerskiego Stogu, Wysokiego Kamienia czy wieży pod Smrkiem, smak lokalnego
piwa z odwiedzonego browaru, naleśników z jagodami z Chatki Górzystów i tajemniczy powiew z Zamku Czocha pozostawiły wyłącznie
miłe wspomnienia i z takim samym entuzjazmem wrócicie do nas za 17 lat. Pamiętajcie: Dolny Śląsk – nie do opowiedzenia; do zobaczenia!
Agata Kostyk-Lewandowska
OIP Wrocław
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Motocyklem w góry

Pod
inspektorską
lupą

Malownicza kraina Gór Sowich była celem II Rajdu motocyklowego, który odbył się w dniach 12-15 czerwca br. Organizatorem był
Klub motocyklowy MOTO IP.

Kontrola przeprowadzona w fabryce urządzeń wentylacyjnych miała na celu sprawdzenie przestrzegania przez pracodawcę przepisów prawa pracy, w tym przepisów i zasad bhp.

Firma specjalizuje się w produkcji wentylatorów i urządzeń wentylacyjnych do
rozmaitych procesów technologicznych. Zatrudnia około 50 osób. Kontrolą objęto
m.in. dwie hale produkcyjne oraz pomieszczenia: spawalnię, robót głośnych, magazyn wyrobów gotowych i półfabrykatów, a także kotłownię na paliwo stałe.
Przegląd wybranych stanowisk pracy w zakładzie wykazał wiele nieprawidłowości, w tym w zakresie dostosowania maszyn do minimalnych wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy. Przy wielu maszynach stwierdzono, że brakuje właściwych
urządzeń ochronnych zabezpieczających przed sięganiem kończynami górnymi do
stref niebezpiecznych, w szczególności stref
pracy ruchomych elementów napędowych
oraz narzędzi roboczych; urządzeń służących
do zatrzymania awaryjnego; dostosowania systemu sterowania pras do typu stosowanego
narzędzia oraz oznakowania urządzeń sterujących.
Inne nieprawidłowości dotyczyły:
● niewłaściwego wyposażenia spawaczy w
środki ochrony indywidualnej (rękawice
ochronne) oraz odzież roboczą;
● braku stosownych uprawnień do wykonywania prac spawalniczych za pomocą łuku
elektrycznego;
● braku aktualnych badań skuteczności
ochrony przeciwporażeniowej urządzeń i instalacji elektrycznej;
● braku rejestru czynników szkodliwych dla
zdrowia występujących na stanowisku pracy;
● niewłaściwego stanu instalacji elektrycznej;
● niewłaściwego stanu powierzchni posadzek w większości kontrolowanych pomieszczeń, a także oznaczeń dróg transportowych
i komunikacyjnych.
W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości inspektor pracy wydał 65 decyzji nakazowych (11
wstrzymujących eksploatację maszyn, 3 wstrzymujące wykonywanie prac oraz 2 skierowania
pracowników do innych prac), a także skierował
do pracodawcy wystąpienie zawierające 5 wniosków. Osoba odpowiedzialna za wykroczenia
przeciwko prawom pracownika została ukarana
Prasa mimośrodowa – niekompletne osłony na
mandatem.
częściach wirujących, brak wyłączników awaryjnych.
OIP Rzeszów

Przełamanie własnych słabości, sprawdzenie możliwości maszyn, podniesienie poziomu adrenaliny we
krwi, zmęczenie, a jednocześnie uśmiech na twarzy –
wszystko to towarzyszyło uczestnikom tej górskiej
eskapady. Udało się! Dojechaliśmy, zwiedziliśmy, zobaczyliśmy. Tak w skrócie można opisać wrażenia z wycieczek motocyklowych podczas całego rajdu. Zrozumieją to jedynie ci, którzy poczuli kiedykolwiek ten dreszczyk i przyjemność z jazdy motocyklem.
Plan rajdu zakładał wiele atrakcji, niestety nie zdążyliśmy zobaczyć wszystkiego, choć to, co się udało, zapierało dech w piersiach. Nie wspominając o ciekawych drogach i dojazdach do poszczególnych atrakcji
– krętych, z całą masą wzniesień, zjazdów, zakrętów i
serpentyn. Po prostu wymarzony teren dla jednośladów.
Miejsca warte polecenia, które zwiedziliśmy, to: Lubachów z zaporą wodną i elektrownią na Jeziorze Bystrzyckim, Zamek Grodno, Muzeum Sztolni Walimskich
(klaustrofobicy niestety musieli zrezygnować), pałac w
Jedlince, Kościół Pokoju w Świdnicy (wpisany na listę
UNESCO) oraz katedra św. Stanisława i Wacława z wieżą
(103 m wysokości, większa niż katedra w Pradze), ratusz i zespół barokowych rzeźb, fontann i kamienic
mieszczańskich w Świdnicy. Dopełnieniem zlotu była
wycieczka do czeskiego Brumowa, gdzie zwiedziliśmy
browar OPAT, niestety ominęła nas degustacja.
Ci, którzy nie zdecydowali się uczestniczyć w II Rajdzie motocyklowym MOTO IP, niech żałują, było naprawdę było super. Pozdrawiamy wszystkich niezdecydowanych motocyklistów i zapowiadamy, że wkrótce,
prawdopodobnie na początku września br., odbędzie
się kolejne spotkanie, na które wszystkich serdecznie
zapraszamy.
Osoby, które chcą dołączyć do naszego grona, prosimy o kontakt z przedstawicielami Zarządu Klubu
MOTO IP.
W imieniu członków Klubu, zarząd w składzie:
przewodniczący Adam Derza (OIP Lublin),
wiceprzewodniczący Dawid Rusak (OIP Opole),
sekretarz Marzena Królak-Makowska
(OIP Warszawa).
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Dokończenie ze strony 52.
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Odlotowy montaż karnisza
W toku postępowania powypadkowego inspektor pracy określił następujące przyczyny wypadku: nieprawidłowa organizacja pracy w zakresie wyposażenia stanowiska pracy (korzystanie
przez dwóch młodocianych z jednej
drabiny rozstawnej, co spowodowało
wejście poszkodowanego na parapet
okienny), brak nadzoru nad pracą młodocianych ze strony instruktora w momencie wykonywania montażu karniszy podsufitowych (pozostawienie
młodocianych bez nadzoru umożliwiło
otworzenie okna przez jednego z pracowników pomimo braku klamek), dokonanie przez poszkodowanego czynności niedozwolonej (otworzenie
okna, co złamało postanowienia zarządzenia w sprawie bezpieczeństwa na
terenie placówki).
Pracodawca w wyniku przeprowadzonego własnego dochodzenia powypadkowego i analizy stanu bhp zobowiązał kierownika ośrodka do organizowania pracy w warsztatach szkoleniowych przy zapewnieniu pełnego
nadzoru pracownikom młodocianym;
zatrudniony został specjalista na stanowisku wychowawca, tj. pracownik o
odpowiednim wykształceniu wyższym
pedagogicznym, ponadto omówiono
zaistniały wypadek z młodocianymi
pracownikami. W wyniku kontroli inspektor pracy wydał stosowne środki
prawne, a w stosunku do osoby odpowiedzialnej za stwierdzony stan faktyczny zastosował postępowanie mandatowe.

Niebezpieczne używki
Na podstawie dostępnej dokumentacji medycznej poszkodowanego inspektor pracy ustalił jeszcze jeden bardzo istotny fakt przyczyniający się do
wypadku, mianowicie stan psychofi-
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zyczny poszkodowanego, który w
chwili zdarzenia był pod wpływem marihuany i barbituranów. Ustalono, że
poszkodowany zażył niedozwolone
środki w nocy poprzedzającej wypadek, wraz z jednym z kolegów wykonujących opisywane prace; a zatem pod
wpływem tych środków było dwóch
pracowników z trzyosobowej brygady.
Bezspornym faktem jest, że stan psychofizyczny pracownika wykonującego czynności niedozwolone był jedną z
przyczyn tego wypadku. W związku z
tym, w szczególności biorąc pod uwagę pracowników młodocianych, należy
mocno podkreślać, jakie zagrożenia
niosą rozmaite używki. Pracownicy
muszą pamiętać, że zgodnie z przepisami prawa pracy mają obowiązek wykonywać swoje zadania w sposób bezpieczny, zgodny z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Poza dyskusją
pozostaje również i to, że pracodawca,
który podejrzewa pracownika o zażycie środka odurzającego, nie powinien
dopuścić go do wykonywania obowiązków. W przeważającej liczbie przypadków pracodawcy będzie jednak
trudno stwierdzić u pracownika stan
„po użyciu”.
Pojawia się pytanie, czy pracodawcy
podejmują działania adekwatne do zaistniałych zagrożeń; czy np. w placówkach podwyższonego ryzyka, jak komendy OHP, okresowo nie powinny
być przeprowadzane testy na obecność narkotyków. Wobec braku szczególnych regulacji prawnych w stosunku do pracowników niewykonujących
czynności w zakresie kierowania pojazdami (do kierowców odnosi się ustawa
z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym; Dz.U. z 2012 r. poz.
1448 ze zm. z 2013 r. poz. 991) możemy
domniemywać, że pracodawca podejrzewający pracownika o pozostawanie

pod wpływem środków odurzających
powinien przyjąć tryb postępowania
analogiczny jak w przypadku podejrzenia pracownika o przystąpienie do pracy pod wpływem alkoholu. Może właśnie w stosunku do pracowników podejrzewanych „o użycie” należałoby odpowiednio stosować art. 17 ustawy z
dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1231), który stanowi, że kierownik zakładu pracy lub osoba przez
niego upoważniona jest obowiązana
zapewnić przeprowadzenie badania
stanu trzeźwości pracownika. Na rynku
dostępne są testy wykrywające obecność niedozwolonych środków psychotropowych i odurzających w ślinie
czy moczu. Pracodawca powinien podjąć wszelkie przewidziane przepisami
prawa działania w celu zapewnienia
bezpiecznych warunków pracy pracownikom, w tym wynikające z dokonanej oceny ryzyka zawodowego. Odpowiednie wykonywanie powierzonych obowiązków przez pracowników,
w szczególności młodocianych, nierozerwalnie wiąże się z ich stanem fizycznym i psychicznym, bez wpływu środków psychotropowych lub substancji
odurzających.
Postępujące i coraz częściej spotykane jest obecnie zagrożenie w środowisku pracy związane ze stosowaniem
przez zatrudnionych substancji niedozwolonych, takich jak narkotyki. Pracodawcy muszą brać pod rozwagę działania zabezpieczające stanowiska pracy
w tym zakresie poprzez wpływanie na
ich świadomą ocenę występujących
zagrożeń.
inspektor Marcin Jałowiec
OIP Białystok
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Odlotowy montaż karnisza
Okręgowy Inspektorat
Pracy w Białymstoku został powiadomiony przez
policję o wypadku na terenie podlaskiej placówki Ochotniczego Hufca
Pracy. Wypadkowi ze
skutkiem ciężkim uległ
młodociany pracownik,
który doznał urazu głowy w wyniku upadku
z wysokości podczas
montażu karniszy.

Inspektor pracy ustalił, że w ramach zajęć
warsztatowych instruktor zawodu polecił
trzyosobowej brygadzie młodocianych
pracowników wykonać prace remontowobudowlane polegające na montażu karniszy podsufitowych na klatce schodowej.
Karnisze mocowano do sufitu na wysokości
2,5 m nad poziomem posadzki, korzystano
przy tym z jednej drabinki rozstawnej oraz
elektronarzędzi i narzędzi ręcznych. Instruktor uczestniczył przy pierwszym, udanym montażu, po czym oddalił się, aby
nadzorować pozostałe brygady. Po zakończeniu montażu instruktażowego młodociani pracownicy mieli za zadanie wykonać
analogiczną pracę na wyższych kondygnacjach w pionie klatki schodowej. Pracująca

już bez bezpośredniego nadzoru trzyosobowa brygada młodocianych przystąpiła
do przygotowania stanowisk roboczych
poprzez rozstawienie drabinki pod docelowym miejscem montażu oraz zainstalowanie zasilania elektrycznego. Jeden z pracowników wszedł na drabinkę rozstawną
na wysokość 0,8 m nad poziom posadzki w
celu dokonania wymaganych pomiarów
i oznaczeń na suficie. Następnie przystąpiono do wiercenia otworów w suficie pod
kołki oraz wkręty mocujące.
Dodać należy, że montażu karnisza dokonywano nad oknem dwudzielnym, które
nie posiadało klamek. Ze względów bezpieczeństwa dyrekcja ośrodka parę lat
wcześniej podjęła decyzję o demontażu
wszystkich klamek w oknach budynku, aby
zapobiec ryzyku wypadnięcia przez okno
i upadku z wysokości. Wymontowane
klamki były przechowywane w wyznaczonych miejscach pod opieką personelu placówki. Jeden z młodocianych przy pomocy
zwykłego klucza od zamka wkładkowego
zdołał otworzyć okno, nad którym montowano karnisz. Później tłumaczył to irracjonalne zachowanie wysoką temperaturą panującą na klatce schodowej. Podczas montażu karnisza jeden z pracowników wspiął
się na parapet podokienny zainstalowany
na wysokości 0,8 m nad poziomem posadzki i przy otwartym oknie przytrzymywał
karnisz. W tym czasie drugi pracownik dopasowywał kołki i dokręcał wkręty. Z uwagi
na fakt, że wnęka okienna była wysokości
okna, miała ok. 1,5 m, stojący na parapecie
młodociany o wzroście ponad 1,7 m był w
wymuszonej, przygarbionej pozycji ciała.
W pewnym momencie, w chwili obrotu
stracił on równowagę i wypadł przez
otwarte okno, po czym upadł z wysokości
3,5 m na daszek nad wejściem do budynku.
W wyniku upadku z wysokości doznał ciężkich obrażeń głowy oraz narządów wewnętrznych.
Dokończenie na stronie 50.
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