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Sektor budowlany
Ocenę ryzyka zawodowego należy wykorzystywać
w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy na placu budowy, pozwala ona bowiem prawidłowo realizować
powierzone pracownikom zadania, wskazuje, w jaki
sposób bezpiecznie wykonywać pracę i jakie
zagrożenia niesie ze sobą nieprawidłowe wykonywanie pracy.
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Pisany w innych realiach politycznych, gospodarczych i społecznych, uchwalony 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy obowiązuje do dziś. Nowelizowany blisko 90 razy, z czego ponad 60 po 1989 r.
Zarówno pracodawcy, jak i pracownicy wskazują, że jest niespójny, zbyt zawiły, mało czytelny i niewystarczająco precyzyjny. Główny inspektor pracy od lat postuluje zmiany w przepisach, mające na
celu poprawę jakości Kodeksu, a tym samym ograniczenie stwierdzanych przez inspektorów pracy
naruszeń prawa pracy z powodu braku odpowiednich, niewystarczających bądź dopuszczających różną interpretację, ze szkodą dla pracowników, uregulowań prawnych. Najwyższy zatem czas, by odpowiedzieć sobie na pytanie: jaki jest, a jaki powinien być Kodeks pracy? Na łamach „Inspektora Pracy”
w 2015 r. będziemy prezentować opinie najwybitniejszych znawców prawa pracy w naszym kraju
na ten temat. Do dyskusji zapraszamy także Czytelników, którzy chcieliby przedstawić swoje zdanie.

Nie czyni prawa zbyt czytelnym i zrozumiałym…
Z Marią Teresą Romer, sędzią
Sądu Najwyższego w stanie
Z Marią
Teresą Romer,
sędzią Sądu
spoczynku,
rozmawia
Najwyższego w stanie spoczynku,
Danuta
Rutkowska.
rozmawia
Danuta
Rutkowska.
Pani Sędzio, jak z perspektywy wieloletniej praktyki sądowniczej ocenia Pani
obowiązujący Kodeks pracy? Dość powszechnie uważa się już, że wymaga on
dalszej zmiany, a nawet napisania od
nowa.
Problem niewątpliwie sprowadza się
do tego, że dzisiejszy Kodeks pracy powstał w roku 1974 i od tego czasu przeszedł wiele nowelizacji. Przez lata działała przy Ministerstwie Pracy i Polityki
Społecznej Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy, w której pracach również
uczestniczyłam, a której celem była zmiana dotychczasowego Kodeksu pracy. Opracowane zostały dwa projekty, indywidualnego i zbiorowego Kodeksu pracy. Długotrwała praca
nad tymi projektami pozostała jednak do chwili obecnej bez
efektu. Oba projekty trafiły do „szuflady”, w której być może
tkwią do dzisiaj, a może już zostały wyrzucone. Mogłyby się
one przydać do opracowania nowego Kodeksu, dostosowanego do obecnych realiów rynku pracy, a także bardziej czytelnego dla pracodawcy i pracownika.
Nie w każdym przypadku przyczyną stwierdzanych przez inspektorów naruszeń jest zła wola czy nieuczciwość pracodawcy. Przedsiębiorcy tłumaczą się, że tak a nie inaczej zrozumieli
przepis, i nie było ich intencją łamanie przepisów. W jakim stop-

niu powoływanie się na niejasne przepisy, zdaniem Pani Sędzi, można uznać za
uzasadnione?
Zawsze byłam zwolenniczką, szczególnie jeśli chodzi o prawo pracy, języka prostego i zrozumiałego, dlatego że
jest to ta dziedzina prawa, z którą większość ludzi ma do czynienia. Jest blisko
związana z człowiekiem, jego życiem,
jego egzystencją. Szczególnie te przepisy powinny być formułowane w sposób niesłychanie jasny i czytelny.
Kodeks pracy został napisany językiem zrozumiałym dla obu stron stosunku pracy, natomiast przez fakt wielokrotnej nowelizacji i rozbudowywania bez końca poszczególnych przepisów stał się mniej czytelny. Mamy na przykład w Kodeksie pracy art. 18 (1), 18(2),
18(3), 18(3a), 18(3b) itd. i niedługo alfabetu może zabraknąć
na kolejne uzupełnienia czy zmiany poszczególnych przepisów.
Prócz Kodeksu pracy istnieje cały szereg ustaw tzw. okołokodeksowych oraz rozporządzeń wykonawczych. Nie czyni
to prawa pracy zbyt czytelnym i zrozumiałym, a takie było założenie przy jego tworzeniu. I pracodawcy, i pracownicy są w
tym prawie nieco zagubieni. Mimo to uważam, że świadomość prawna naszego społeczeństwa nie jest najgorsza…
Specjaliści Państwowej Inspekcji Pracy każdego roku udzielają średnio 1,3 mln porad prawnych i technicznych, inspektorzy

Okładka:
fot. Dariusz Adamski
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podczas kontroli także wyjaśniają funkcjonowanie przepisów
w aspekcie praktycznym…
Ja zawsze chylę głowę przed Państwową Inspekcją Pracy i
jej rolą. Bardzo dobrze, że są osoby, które korzystają z pomocy inspekcji i wiedzą, że zawsze można ją tu otrzymać. Tylko
przy istniejących problemach zbyt mało osób z tej pomocy
korzysta. Ciągle w stosunkach pracy zdarzają się przypadki
„drapieżnego” kapitalizmu. Mam tu na myśli małych przedsiębiorców, którym zależy na szybkim wzbogaceniu się także
kosztem praw pracowników i ich bezpieczeństwa.
Podstawowym zadaniem Kodeksu pracy jest zapewnienie
ochrony prawnej pracownikowi. Czy obecny je spełnia?
Pracownik jest słabszą stroną stosunku pracy i zapewnienie mu prawnej ochrony było, chociaż nie zostało to nigdzie
wprost uwypuklone, podstawowym założeniem, które towarzyszyło powstawaniu Kodeksu pracy. Pracownik świadczy pracę na rzecz pracodawcy w sposób podporządkowany
temu pracodawcy. Będąc zatem stroną podporządkowaną,
jak każdy podporządkowany, jest w pozycji słabszej. Stąd w
Kodeksie pracy i w całym systemie prawa pracy, którego Kodeks jest podstawowym, ale nie jedynym aktem prawnym,
istnieje szereg przepisów jednostronnie ukierunkowanych
na ochronę pracownika, aby wesprzeć go przy słabszej jego
pozycji w stosunku do pracodawcy i doprowadzić do równowagi pozycji obu stron.
Odnoszę wrażenie, co wynika też ze spraw sądowych, że
pracownicy, oczywiście nie wszyscy – tutaj ogromna rola
przypada związkom zawodowym – ciągle niezbyt dobrze
orientują się w swoich prawach pracowniczych. Czasami jednak to niekoniecznie brak świadomości przysługujących
praw, ale przymus ekonomiczny powoduje, że pracownicy
decydują się świadomie na naruszanie ich praw przez pracodawcę. Najgorsze wydają się te sytuacje, kiedy mamy de facto do czynienia ze stosunkiem pracy, kiedy pracownik w sposób podporządkowany, ciągły świadczy pracę na rzecz pracodawcy, a pracodawcy jest wygodniej z wielu względów,
głównie finansowych, żeby umowa, która tak naprawdę jest
umową o pracę, była nazwana umową prawa cywilnego, co
pozbawia osobę świadczącą pracę całego szeregu uprawnień wynikających automatycznie z prawa pracy.
Inspektorzy pracy, weryfikując umowy cywilnoprawne,
stwierdzają, że co piąta z nich została zawarta w warunkach
właściwych dla stosunku pracy.
To dużo. Bardzo często jest tak, że starający się o pracę pod
wpływem sugestii tego, na rzecz kogo pracę mają świadczyć,
zawierają umowę prawa cywilnego, bo zależy im na możliwości pracy. Taka umowa jest z reguły mniej korzystna niż
umowa o pracę. Dlaczego mniej korzystna? Bo istotą prawa
pracy jest także automatyzm. Automatyzm polegający na
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tym, że przez sam fakt świadczenia pracy w ramach stosunku
pracy pracownik nabywa cały szereg uprawnień, które
wprost z umowy o pracę nie wynikają. Natomiast, jeżeli chodzi o umowy prawa cywilnego, to tego automatyzmu prawnego tam nie ma. Oczywiście, umowa w ramach prawa cywilnego o świadczenie pracy może być nawet korzystniejsza
dla osoby świadczącej pracę czy to w zakresie urlopu, czy w
zakresie innych dodatkowych świadczeń niż umowa o pracę
i przepisy Kodeksu pracy. Zdarza się to jednak rzadko. Ktoś,
kto zawiera umowę nazwaną umową prawa cywilnego w
warunkach, kiedy jest to umowa o pracę, zostaje pozbawiony tych wszystkich gwarancji, jakie prawo pracy stwarza osobie świadczącej pracę.
Czy nie potrzebujemy zatem także Kodeksu, który objąłby
przynajmniej częściową ochroną zatrudnionych na podstawie
umowy cywilnoprawnej? Np. w zakresie prawa do wynagrodzenia, do odpoczynku?
Myślę, że jest to bardzo ryzykowny pomysł. Istotą umowy
prawa cywilnego jest bowiem to, że obie jej strony swobodnie decydują o swoich prawach i obowiązkach. Narzucenie z
góry jakichś zobowiązań czy reguł w takiej umowie właściwie zmienia jej charakter i taka umowa stanie się umową o
pracę.
A gdyby do Kodeksu wprowadzono zasadę domniemania istnienia stosunku pracy – taką propozycję rozważano już w 1996 r.
podczas nowelizacji Kodeksu pracy…
Uważam, że słusznie domniemanie istnienia stosunku pracy zostało odrzucone. Nie można go przyjmować dlatego, że
każdy stosunek prawny, mam tu na myśli zwłaszcza stosunek
świadczenia pracy, zależy od woli obu stron. Ta swoboda
woli stron zawsze przeważa. Zdarzają się sytuacje, że ludzie
nie chcą być zatrudnieni w ramach stosunku pracy. Są tacy,
którzy są wręcz zainteresowani, aby praca, którą wykonują,
była oparta na umowie prawa cywilnego, a nie umowie
o pracę. Nawiązanie stosunku pracy powoduje automatyczne powstanie po obu stronach tego stosunku określonych
praw, ale i obowiązków. Na ogół osoby zlecające pracę, czyli
zatrudniające kogoś, są zainteresowane tym, aby praca
świadczona na ich rzecz była jak najtańsza. Dlatego trudno
narzucać automatycznie określone obowiązki czy prawa.
Natomiast, w razie wątpliwości, jaki stosunek prawny łączy
strony, bez względu na nazwę zawartej umowy, sąd pracy,
także na wniosek inspektora pracy, orzeka o charakterze łączącego strony stosunku prawnego.
Dziękuję za rozmowę.
W kolejnym numerze „Inspektora Pracy” ukaże się rozmowa z prof. dr hab. Teresą Liszcz, sędzią Trybunału Konstytucyjnego.
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Górnictwo
nowych perspektyw
W Filharmonii Śląskiej w Katowicach 2 grudnia ub.r. odbyły się uroczyste obchody barbórkowe, zorganizowane przez Wyższy Urząd
Górniczy. W trakcie spotkania Statuetką św. Barbary, przyznaną po
raz pierwszy przez Fundację „Bezpieczne Górnictwo” im. prof. Wacława Cybulskiego, uhonorowano głównego inspektora pracy Iwonę
Hickiewicz oraz wojewodę śląskiego Piotra Litwę.

Statuetkę, w imieniu wyróżnionej, odebrała Beata
Marynowska, okręgowy inspektor pracy w Katowicach, która znalazła się w gronie osób nagrodzonych
Odznaką Honorową Zasłużonego dla Bezpieczeństwa w Górnictwie, przyznaną po raz pierwszy w historii przez prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.
Uroczystość odbyła się pod hasłem „Górnictwo nowych perspektyw: zero wypadków przy pracy". Zebrani minutą ciszy uczcili pamięć górników, którzy
stracili życie w wypadkach przy pracy.
Prezes WUG Mirosław Koziura wręczył krzyże zasługi oraz medale za długoletnią służbę nadane
przez Prezydenta RP. Rozstrzygnięto konkurs „Z innowacją bezpiecznie w górnictwie”. Uroczystości towarzyszyła okolicznościowa wystawa fotograficzna „Górnictwo w kobiecym
obiektywie”.
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Wiadomości
nie tylko z kraju

testu pisemnego i części ustnej. I miejsce zdobył Damian Szafoni,
II – Emil Świderek (obaj z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie), na III miejscu uplasował się Michał Cudak (Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobryszycach).
Organizatorami konkursu byli: Oddział Regionalny KRUS w Łodzi,
Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi, Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach oraz Kuratorium Oświaty w Łodzi. Ostatnio do tego grona dołączyło Towarzystwo Ubezpieczeń
Wzajemnych „TUW” w Łodzi. Patronat honorowy konkursu objęli wojewoda łódzki oraz marszałek województwa łódzkiego. Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi reprezentował Paweł Szymański.

Delegowanie pracowników
W Katowicach 10 grudnia ub.r. odbyło się II Międzynarodowe Forum „Delegowanie pracowników do Francji i Belgii”, zorganizowane przez Agencję Rozwoju Współpracy Polsko-Francuskiej L’HEXAGONE. W trakcie dyskusji z udziałem ekspertów – przedstawicieli instytucji publicznych (PIP,
MPiPS), francuskich i belgijskich kancelarii prawnych i księgowych specjalizujących się w sprawach z zakresu prawa pracy i delegowania pracowników, omawiano kwestie związane z obecnością polskich firm delegujących pracowników do pracy w Belgii i Francji. Wiele uwagi poświęcono uwarunkowaniom prawnym i wymogom, jakie powinny zostać spełnione przez przedsiębiorców kierujących pracowników do czasowego
świadczenia pracy za granicą, w szczególności w zakresie przepisów krajowych w Belgii i Francji wynikających z implementowania do porządków krajowych postanowień tzw. dyrektywy wdrożeniowej. PIP reprezentował Dariusz Górski, starszy specjalista w Departamencie Legalności Zatrudnienia GIP, który przedstawił prezentację na temat działań PIP
w zakresie delegowania pracowników, głównie w kontekście współpracy
ze służbami inspekcyjnymi we Francji i w Belgii.

Uczniowie rywalizują
W siedzibie Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach
odbył się 9 grudnia ub.r. wojewódzki finał Konkursu wiedzy o bezpieczeństwie pracy w rolnictwie dla uczniów klas o profilu rolniczym w szkołach
ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego. Przystąpiło do niego 30
uczestników wyłonionych w kwalifikacjach szkolnych, w których wzięło
udział 429 uczniów z 15 szkół. Finał konkursu składał się z dwóch etapów:
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Podziękowanie dla
Wszechnicy
W siedzibie dolnośląskiej „Solidarności” we Wrocławiu 12 grudnia ub.r. miało miejsce zakończenie roku szkoleniowego Wszechnicy Społecznej
Inspekcji Pracy. W spotkaniu wzięła udział Iwona
Hickiewicz, główny inspektor pracy. Szefowa
Państwowej Inspekcji Pracy podziękowała przewodniczemu Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk Kazimierzowi Kimso i wszystkim związkowcom za dotychczasową współpracę, wręczając Pawłowi Chabińskiemu – szefowi
Wszechnicy, okolicznościową paterę. Kazimierz
Kimso podziękował za przyznaną mu Nagrodę
im. Haliny Krahelskiej. Gościem Wszechnicy był
także okręgowy inspektor pracy we Wrocławiu
Tomasz Gdowski.

Młodzieżowe zmagania
Komunikacja
a bezpieczeństwo pracy
Znaczenie właściwych relacji międzyludzkich
i komunikacji wewnętrznej dla bezpieczeństwa
pracy to główny temat konferencji zorganizowanej pod koniec ub.r., w ramach koordynowanej przez CIOP-PIB kampanii „Dobra komunikacja elementem bezpiecznej pracy”. Okręgowy
inspektor pracy w Poznaniu Stanisława Ziółkowska zwróciła uwagę na potrzebę wdrożenia
w każdym zakładzie pracy jasnych zasad komunikacji. Skuteczna komunikacja w kształtowaniu
technicznego bezpieczeństwa była przedmiotem wystąpienia Andrzeja Ziółkowskiego, dyrektora UDT w Poznaniu. Z kolei Marek Nościusz, prezes zarządu głównego OSPS BHP
przedstawił pozytywne aspekty, jakie samorząd
zawodowy wnosi w rozwój służby bhp. Jędrzej
Czarny, kierownik Oddziału PIP w Pile omówił
zjawisko mobbingu, a dobre praktyki komunikacji w zakładzie zaprezentowali przedstawiciele Philips Lighting Poland S.A. oraz Filter Service.
Podczas konferencji Zygmunt Jeliński, przewodniczący OSPS BHP Oddziału w Pile otrzymał
przyznaną przez głównego inspektora pracy
odznakę honorową „Za Zasługi dla Ochrony Pracy”, którą wręczyła Stanisława Ziółkowska.
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Jarosław Tekla, uczeń Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pawłowicach,
okazał się bezkonkurencyjny podczas IV edycji
konkursu „Bezpieczny skok z bhp do górnictwa”.
Drugie miejsce zajął Bartosz Grabiec z Zespołu
Szkół Zawodowych w Wodzisławiu Śląskim, trzeci
był Dawid Zmarzły z Zespołu Szkół w Libiążu.
Konkurs zorganizował pod koniec ub.r. OIP w Katowicach wraz z Wyższym Urzędem Górniczym
oraz Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki
Akademickiej w Katowicach. Honorowy patronat
nad konkursem objął wojewoda
śląski Piotr Litwa. Finałowe zmagania odbyły się w Kopalni Węgla
Kamiennego „Wujek” w Katowicach; uczestnicy najpierw zjechali pod ziemię, by zmierzyć się
z częścią praktyczną konkursu, a
następnie rozwiązywali test
sprawdzający ich wiedzę teoretyczną. Wszyscy finaliści otrzymali nagrody, które wręczali:
okręgowy inspektor pracy w Katowicach Beata Marynowska,
prezes Wyższego Urzędu Górniczego Mirosław Koziura oraz
prof. dr hab. Dariusz Pawelec,
dyrektor Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej
w Katowicach.
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Zasłużeni związkowcy
Z okazji 30-lecia powołania Ogólnopolskiego Porozumienia Związków
Zawodowych odbyło się 2 grudnia ub.r. w Warszawie uroczyste posiedzenie OPZZ z udziałem posłów, przedstawicieli instytucji państwowych, organizacji pracodawców i związków zawodowych. Minister Olgierd Dziekoński z Kancelarii Prezydenta podkreślał, jak bardzo potrzebne jest organizowanie się ludzi pracy i tych, którzy ją organizują.
Przewodniczący Solidarności Piotr Duda zwrócił uwagę na to, że związkowców powinien łączyć bardzo ważny cel, jakim jest walka z biedą, wykluczeniem, umowami śmieciowymi i niskim wynagrodzeniem za pracę.
Główny inspektor pracy Iwona Hickiewicz wręczyła podczas uroczystości
Odznaki Honorowe za Zasługi dla Ochrony Pracy osobom szczególnie zaangażowanym w działalność na rzecz poprawy warunków pracy i przestrzegania praworządności w stosunkach pracy. Odznaczenia otrzymali:
Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, Dariusz
Matuszewski ze Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Sławomir Redmer, przewodniczący Federacji NSZZ Pracowników
Łączności w Polsce oraz Beata Wójcik, przewodnicząca Związku Zawodowego Pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
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Justyna Baranowska

Prawo

„Elastyczni” niepełnoetatowcy

Pracownik zatrudniony
w niepełnym wymiarze
godzin to pracownik,
którego normalna liczba
godzin pracy, obliczona
według średniej tygodniowej lub na podstawie średniej z okresu zatrudnienia wynoszącego
maksymalnie jeden rok,
jest mniejsza niż normalna liczba godzin pracy w przypadku porównywalnego pracownika
zatrudnionego w pełnym wymiarze godzin.
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Porównywalnym pełnoetatowym pracobiorcą jest osoba zatrudniona w pełnym
wymiarze godzin w tym samym zakładzie,
będąca stroną takiego samego rodzaju
umowy o pracę lub pozostająca w stosunku pracy, wykonująca taką samą lub podobną pracę, z należytym uwzględnieniem
innych czynników, które mogą obejmować
starszeństwo oraz posiadane kwalifikacje
czy umiejętności. W przypadku braku porównywalnego pracownika zatrudnionego
w pełnym wymiarze godzin w danym zakładzie porównanie powinno być dokonywane w odniesieniu do obowiązującego
zbiorowego układu pracy lub – jeśli nie ma
takiego układu – zgodnie z prawem krajowym, innymi zbiorowymi układami pracy
i obowiązującą praktyką.1

W prawie wspólnotowym
i w Kodeksie pracy
Wskazane definicje mają służyć prawidłowej interpretacji pojęcia „pracownik zatrudniony w niepełnym wymiarze godzin”
oraz ustanowić swego rodzaju punkt odniesienia przy różnicowaniu etatów, do celów dyrektywy. Porozumienie ramowe
ustanawia ogólne zasady i minimalne wymagania odnoszące się do pracy w niepełnym wymiarze godzin, stwarza ogólne
ramy dla zniesienia dyskryminacji pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin oraz wspomagania rozwoju
możliwości w zakresie pracy w niepełnym
wymiarze godzin w oparciu o zasady możliwe do zaakceptowania zarówno przez
pracodawców, jak i pracowników. Celem
porozumienia jest ułatwienie rozwoju do-

browolnego zatrudnienia w niepełnym wymiarze godzin, przyczynienie się do elastycznej organizacji czasu pracy w sposób
uwzględniający potrzeby pracodawców
i pracowników.2
Wypełniając legislacyjne obowiązki implementacyjne związane z dyrektywami
wspólnotowymi, ustawodawca w polskim
porządku prawnym dopuszcza zatrudnienie niepełnowymiarowe. W Kodeksie pracy
odnajdziemy kilka norm dotyczących tzw.

niepełnoetatowców. Wśród nich należy wymienić najistotniejsze:
● związane z zakazem dyskryminacji m.in. ze względu na
zatrudnienie w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu
pracy (art. 113, art. 183a, art. 292 § 1 oraz art. 94 pkt 2b k.p.);
● dotyczące treści samej umowy o pracę: wskazania wymiaru czasu pracy (art. 29 § 1 pkt 4 k.p.) oraz limitu godzin
tzw. ponadwymiarowych (art. 151 § 5 k.p.);
● obligujące pracodawcę do informowania pracowników
w sposób przyjęty u danego pracodawcy o możliwości zatrudnienia w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy
(art. 942 k.p.);
● dotyczące wynagrodzeń za pracę (art. 871 § 2 oraz art.
129 § 5 k.p.) i innych świadczeń związanych z pracą (art. 92
§ 1 k.p.);
● związane z urlopami wypoczynkowymi (art. 154 § 2 k.p.).

pracy dla pracownika niepełnosprawnego zatrudnionego
na pełen etat, natomiast w przypadku osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia
niepełnosprawności, zatrudnionej na cześć etatu, normy te
należy skrócić proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy takiej osoby. W przypadku osoby niepełnosprawnej zaliczonej
do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, zatrudnionej np. na ½ etatu, będzie to 3,5 godziny
dziennie i maksymalnie 17,5 godziny tygodniowo, przy czym
dzienna norma czasu pracy takiej osoby nie może przekroczyć 7 godzin.” 3
Mimo iż interpretacja opublikowana została w oparciu o normy obowiązujące pracowników niepełnosprawnych przed lipcową nowelizacją4, wykładnia dotycząca proporcji etatowej
osoby niepełnosprawnej wydaje się aktualna i przede wszystkim racjonalna.

Niepełnoetatowość osób niepełnosprawnych

Konsekwencje niepełnego wymiaru

Warto wspomnieć o interpretacji dotyczącej niepełnoetatowców dokonanej przez Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób
Niepełnosprawnych. W stanowisku z 18 kwietnia 2014 r. uznano, iż „przepisy art. 15 ust. 2 ustawy wyznaczają normy czasu

Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy niewątpliwie rodzi następstwa nie tylko w zakresie samego zatrudnienia, ale także na płaszczyźnie wynagrodzeń i innych
świadczeń związanych z pracą, również urlopów wypoczynkowych. Niezależnie bowiem od faktu, iż tzw. ponadwymiarowe godziny pracy są opłacane w postaci normalnego wynagrodzenia, przepisy działu III oraz działu VII Kodeksu pracy
modyfikują sytuację tych pracowników.
Jeżeli pracobiorca jest zatrudniony w niepełnym wymiarze
czasu pracy, kwoty wolne od potrąceń ulegają zmniejszeniu
proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy. Dotyczy to zarówno tzw. potrąceń ustawowych, co wynika wprost z przepisów, jak i – zdaniem PIP – tzw. potrąceń dobrowolnych.
W konkretnych sytuacjach może także okazać się, iż niższa
będzie wysokość wynagrodzenia chorobowego. Z ustawy o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę wynika, że sama wysokość gwarantowanego minimalnego wynagrodzenia za
pracę jest także uzależniona od etatu.5
W przypadku absencji urlopowej wymiar przysługującego
pracownikowi urlopu wypoczynkowego jest uzależniony od
wymiaru czasu pracy, w którym pracownik jest zatrudniony;
dotyczy to także dodatkowego urlopu wypoczynkowego
z tytułu niepełnosprawności.6

Pełnowymiarowa niepełnoetatowość?
Warto byłoby pochylić się nad kompetencjami inspektorów pracy w zakresie „pełnowymiarowych niepełnoetatowców”. Czy możemy wydawać pracodawcy zalecenia w takich
sytuacjach? Czy możemy regulować stwierdzone przypadki
wskazywania w umowie o pracę niepełnoetatowca normy
pełnoetatowej?
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Z przepisów ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy7 wynika, iż środki prawne
mogą być wydawane tylko w razie stwierdzenia naruszenia przepisów prawa pracy
lub przepisów dotyczących legalności zatrudnienia. Jeżeli inspektor pracy w czasie
kontroli ustali, iż w treści umowy o pracę
brak jest zapisów dotyczących tzw. limitu
godzin ponadwymiarowych, wydaje w tym
zakresie zalecenie. Czy jednak jest uprawniony ingerować w sferę liczby tych godzin
ponadwymiarowych, skoro przepis art. 151
§ 5 k.p. stanowi, iż to strony ustalają ten „limit”? Niekoniecznie. Wydaje się jednak, iż
w konkretnej sprawie, po dokonaniu wnikliwej analizy i porównaniu ich pracy z pełnoetatowcami oraz prawidłowym udokumentowaniu stanu faktycznego można byłoby
się zastanowić nad zastosowaniem profilaktycznego zalecenia odnoszącego się do zasady proporcji etatowej. Należy przypominać pracodawcom o ciążącym na nich obowiązku informacyjnym wskazanym w art.
942 k.p.
Dopuszczalność wykonywania pracy w
niepełnym wymiarze czasu pracy to z całą
pewnością europejski przejaw „elastyczności” w zatrudnieniu. Jak wynika bowiem
z preambuły Dyrektywy Rady 97/81/WE, porozumienie ramowe stanowi wkład w ogólną europejską strategię w dziedzinie zatrudnienia.
Ma m.in. promować pracę w niepełnym
wymiarze czasu pracy, głównie w sferze dostępu do pracy w niepełnym wymiarze godzin dla mężczyzn i kobiet w celu przygotowania się do przejścia na emeryturę, pogodzenia życia zawodowego i rodzinnego oraz
wykorzystania możliwości edukacji i szkolenia do poprawy kwalifikacji i zwiększenia
możliwości w zakresie kariery zawodowej,
z obopólną korzyścią dla pracodawców i pracowników, a także w sposób przyczyniający
się do rozwoju przedsiębiorczości.8
Z drugiej jednak strony praktykowanym
przez polskich pracodawców rozwiązaniem, stwierdzanym przez inspektorów
pracy podczas kontroli, jest podawanie
w treści umów o pracę pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu
pracy norm wynikających z Kodeksu pracy,

tj. 8h na dobę i/lub przeciętnie 40h na tydzień. Czy takie zachowanie zatrudniającego, oceniane w połączeniu z obniżonym
proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy
wynagrodzeniem oraz krótszym urlopem
wypoczynkowym, nie będzie działaniem
opisanym w art. 8 Kodeksu pracy?
starszy inspektor Justyna Baranowska
OIP Zielona Góra

Przypisy
1

Klauzula 3 Porozumienia stanowiącego
załącznik do Dyrektywy Rady 97/81/WE
z dnia 15 grudnia 1997 r. dotycząca Porozumienia ramowego dotyczącego pracy
w niepełnym wymiarze godzin zawartego
przez Europejską Unię Konfederacji Przemysłowych i Pracodawców /UNICE/, Europejskie Centrum Przedsiębiorstw Publicznych /CEEP/ oraz Europejską Konfederację
Związków Zawodowych /ETUC/ (Dziennik
Urzędowy L 014, 20/01/1998 P. 0009 –
0014).
2
Klauzula 1b Porozumienia stanowiącego
załącznik do Dyrektywy Rady 97/81/WE.
3
Stanowisko z 18 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalania czasu pracy niepełnosprawnych pracowników zatrudnionych w części
etatu (BON-I-52311-76-2-WK/14).
4
Art. 15 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w
brzmieniu obowiązującym przed ustawą
z dnia 10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
5
Art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
pracę.
6
Art. 154 § 2 k.p. w zw. z art. 19 ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych w zw. z art. 66 tej ustawy.
7
Art. 11 pkt 8 oraz art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej
Inspekcji Pracy.
8
Uwagi ogólne (5) do Porozumienia stanowiącego załącznik do Dyrektywy Rady
97/81/WE.

Prawo

Porozumienia zbiorowe w górnictwie
Tymczasowo podpisano z przedstawicielami organizacji związków zawodowych
porozumienia zbiorowe, które mają na celu
wskazanie wewnątrzzakładowych źródeł
prawa pracy stosowanych do czasu zawarcia układów zbiorowych pracy. Warto przypomnieć, że spółki górnicze były tworzone
poprzez połączenie samodzielnie działających kopalń lub innych spółek, w których
skład wchodziły kopalnie; każda z samodzielnych kopalń czy spółek posiadała w
momencie połączenia własne źródła prawa
pracy w postaci układów zbiorowych pracy
oraz regulaminów.

Źródła prawa pracy
Mówiąc o źródłach prawa pracy, należy
sięgnąć do art. 9 § 1 Kodeksu pracy, który
definiuje pojęcie prawa pracy poprzez wyliczenie jego źródeł, zgodnie z którym: „ilekroć w Kodeksie pracy jest mowa o prawie
pracy, rozumie się przez to przepisy Kodeksu pracy oraz przepisy innych ustaw i aktów wykonawczych, określające prawa i
obowiązki pracowników i pracodawców, a
także postanowienia układów zbiorowych
pracy i innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów i statutów
określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy.” W obowiązującym stanie
prawnym pracodawca zatrudniający co
najmniej 20 pracowników obowiązany jest
ustalić warunki wynagradzania za pracę w
regulaminie wynagradzania (art. 772 § 1
k.p.) oraz ustalić organizację i porządek w
procesie pracy w regulaminie pracy (art.
104 § 1 k.p.). Wspomnianych regulaminów
nie wprowadza się, jeżeli w tym zakresie
obowiązują postanowienia układu zbioro-
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wego pracy. Należy jednak podkreślić, że
możliwość wprowadzenia układu zbiorowego jest uprawnieniem, nie obowiązkiem
stron.
Wśród źródeł prawa pracy art. 9 § 1 k.p.
wymienia „inne oparte na ustawie porozumienia zbiorowe”. Nie stanowi problemu
wskazanie tych porozumień, których możliwość zawarcia jest wprost przewidziana w
przepisach; są to przykładowo:
■ porozumienie o zawieszeniu stosowania w całości lub w części przepisów prawa
pracy (art. 91 k.p.);
■ porozumienie o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę (art.
231a k.p.);
■ porozumienia kończące spór zbiorowy (ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych);
■ porozumienia dotyczące zwolnień
grupowych (art. 3 ustawy z dnia 13 marca
2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z
przyczyn niedotyczących pracowników).
Wątpliwości budzić może natomiast zawieranie porozumień zbiorowych, które
nie mają oparcia w ustawach, a ich zapisy
wpływają na prawa i obowiązki stron stosunku pracy. W literaturze i orzecznictwie
jako podstawę do ich zawierania wskazuje
się art. 59 ust. 2 Konstytucji RP, zgodnie z
którym „związki zawodowe oraz pracodawcy i ich organizacje mają prawo do rokowań, w szczególności w celu rozwiązywania sporów zbiorowych oraz do zawierania
układów zbiorowych pracy i innych porozumień”. Tym samym, jeżeli z zapisu samej
ustawy zasadniczej wynika prawo do zawierania porozumień zbiorowych, nie

Na terenie działania
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach
swoje siedziby mają trzy
największe spółki węglowe w Polsce – Katowicki Holding Węglowy
SA, Kompania Węglowa
SA oraz Jastrzębska
Spółka Węglowa SA.
Spółki te należą do największych pracodawców
w regionie. Tylko w jednej z nich w tej chwili
obowiązuje jednolity
układ zbiorowy pracy, w
przypadku pozostałych
rozwiązania dotyczące
wewnątrzzakładowych
źródeł prawa pracy daleko odbiegają od uregulowań znanych z Kodeksu pracy.
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można go ograniczyć przez wprowadzenie wymogu oparcia
porozumienia na ustawie. Wspomniany przepis Konstytucji
jest także traktowany jako generalna gwarancja do zawierania porozumień zbiorowych przez związki zawodowe. Problem przy interpretacji zwrotu „oparcie porozumienia na
ustawie” pojawia się także, gdy sięgniemy po wyroki Sądu
Najwyższego. Orzecznictwo w tym zakresie jest niejednolite,
a jako przykład można wskazać:
■ Wyrok z dnia 7 grudnia 2012 r., II PK 128/12, w którym
Sąd Najwyższy stwierdził, że porozumienie pracodawcy ze
związkami zawodowymi, które nie jest oparte na ustawie,
nie ma charakteru normatywnego w rozumieniu art. 9 § 1
k.p.
■ Wyrok z dnia 17 lutego 2000 r., I PKN 541/99, w którym
Sąd Najwyższy stwierdził, że postanowienia zbiorowego porozumienia zawartego między pracodawcą i zakładowymi
związkami zawodowymi niemające oparcia w ustawie są
źródłem zobowiązań w stosunku do pracowników i mogą
korzystniej kształtować treść indywidualnych stosunków
pracy, niż to wynika z przepisów prawa pracy.
■ Wyrok z dnia 26 maja 2000 r., I PKN 674/99, w którym
Sąd Najwyższy stwierdził, że postanowienia nieopartego na
ustawie zbiorowego porozumienia prawa pracy stanowią
dla pracowników źródło zobowiązań pracodawcy będącego
stroną tego porozumienia, które jako korzystniejsze niż
przepisy prawa pracy zostają objęte treścią indywidualnych
stosunków pracy.
■ Wyrok z dnia 6 lutego 2006 r., III PK 114/05, w którym
Sąd Najwyższy wskazał, że porozumienie zbiorowe partnerów społecznych określające prawa i obowiązki stron stosunku pracy, także zawarte bez „oparcia na ustawie”, jest
źródłem prawa pracy (art. 59 ust. 2 i 4 Konstytucji RP w zw.
z art. 9 § 1 k.p.).
Jeżeli chcemy mówić o porozumieniu zawartym pomiędzy
organizacjami związków zawodowych a pracodawcą jako o
źródle prawa pracy, musi ono określać obowiązki stron stosunku pracy. W przypadku bowiem kiedy porozumienie nie
wpływa na warunki zatrudnienia pracowników, nie ma ona
przymiotu prawa pracy w myśl art. 9 k.p.

Zamieszanie z układami
W spółkach górniczych zawarto porozumienia pomiędzy
pracodawcą a przedstawicielami organizacji związków zawodowych, określające warunki wynagradzania pracowników. W jednym przypadku porozumienie ma formę quasiukładu zbiorowego pracy, określając w sposób szczegółowy
warunki płacowe. Jednakże w zakresie, w którym porozumienie nie reguluje danej materii, stosowane są nadal postanowienia układów zbiorowych pracy przejętych spółek lub
kopalń. W drugim porozumieniu brakuje dokładnych uregu-
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lowań, znajduje się jednak zapis o stosowaniu postanowień
wypowiedzianych zakładowych układów zbiorowych pracy.
W obu przypadkach zapisy porozumień mają obowiązywać
do czasu wdrożenia nowego układu zbiorowego pracy.
Rozwiązania te są korzystne z punktu widzenia pracownika (są korzystniejsze dla pracowników niż warunki wynikające z samego Kodeksu pracy), powodują jednak brak przejrzystych i jednolitych uregulowań wewnątrzzakładowych
źródeł prawa pracy u pracodawcy. W obecnej sytuacji u jednego z pracodawców stosowanych jest kilka wypowiedzianych układów zbiorowych pracy. W tym stanie rzeczy nie ma
możliwości dokonywania zmian w ich treści, czy to w przypadku dostosowania zapisów do stanu zgodnego z aktualnie obowiązującymi przepisami, czy też w przypadku kiedy
zmiana wynika z potrzeb pracodawcy.
Najłatwiejszym rozwiązaniem tego problemu bez wątpienia byłoby zawarcie układu zbiorowego pracy lub regulaminu wynagradzania dla wszystkich pracowników zatrudnionych przez pracodawcę, jednakże jest to uzależnione od rokowań i uzgodnień prowadzonych przez pracodawców z
przedstawicielami organizacji związków zawodowych (problem ten opisał Grzegorz Bilski przez pryzmat uregulowań
dotyczących przepisów o czasie pracy; „Inspektor Pracy”
2014, nr 5, str. 14-17).
Osobnym problemem jest brak jakichkolwiek uregulowań
w Kodeksie pracy dotyczących zawierania innych niż oparte
na ustawie porozumień zbiorowych. Należy zwrócić uwagę,
że skoro strony porozumienia, wprowadzając rozwiązania
dotyczące obowiązków stron stosunku pracy, nie skorzystały
z trybu uregulowanego w dziale jedenastym Kodeksu pracy,
nie ma podstaw do stosowania przepisów dotyczących układów zbiorowych pracy do takowych porozumień. W takiej
sytuacji problem pojawia się choćby przy wypowiadaniu treści przez jedną ze stron, gdzie przy braku odpowiednich regulacji należałoby zastosować art. 300 Kodeksu pracy w
związku z art. 3651 Kodeksu cywilnego (który stanowi, że „zobowiązanie bezterminowe o charakterze ciągłym wygasa po
wypowiedzeniu przez dłużnika lub wierzyciela z zachowaniem terminów umownych, ustawowych lub zwyczajowych,
a w razie braku takich terminów niezwłocznie po wypowiedzeniu”). Odrębnym problemem jest także materia, którą
porozumienia mogą regulować. We wskazanych przypadkach zawarte porozumienia w bardzo dużym stopniu ograniczają możliwość uporządkowania obowiązujących wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy. Z uwagi na coraz
częstsze pojawianie się porozumień zbiorowych, należałoby
zgłosić postulat de lege ferenda uregulowania tego zagadnienia w sposób niebudzący wątpliwości.
inspektor Kacper Sudoł
OIP Katowice
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„Agencje zatrudnienia a praca
za granicą"
Poradnik dla osób korzystających
z usług podmiotów świadczących
usługi agencji zatrudnienia, głównie pośrednictwa pracy i pracy tymczasowej. Zawiera najważniejsze
regulacje, które gwarantują wyjeżdżającym do pracy za granicę, korzystającym z agencji zatrudnienia
bezpieczne i zgodne z prawem wykonywanie pracy. Mając na uwadze
najczęściej ujawniane przez inspektorów pracy nieprawidłowości,
szczególną uwagę zwrócono na
obowiązek agencji zatrudnienia dotyczący zawierania z osobami kierowanymi pisemnych
umów, a także na katalog opłat.
Zamieszczono także kompendium wiedzy nt. szybkiej pomocy prawnej na terenie tych
państw UE, do których Polacy
najczęściej emigrują zarobkowo (Holandia, Niemcy) .

Nowości wydawnicze
„Pracujesz w Polsce? Pracuj legalnie”
Publikacja adresowana do
cudzoziemców zainteresowanych pracą w Polsce. Informuje o zasadach legalnego zatrudnienia obywateli państw
trzecich na terenie kraju. Wskazuje, w jakich sytuacjach praca cudzoziemca w Polsce może zostać
uznana przez organy kontroli za nielegalną i jakie
są konsekwencje nielegalnego wykonywania pracy. W poradniku poruszono także kwestie obowiązków, jakie wiążą się z zatrudnieniem cudzoziemca w Polsce, nałożonych przez obowiązujące
przepisy prawa na podmioty powierzające pracę.
Informator zawiera także dane na temat instytucji
publicznych i organizacji pozarządowych, udzielających pomocy i wsparcia pracownikom cudzoziemskim w razie naruszania ich praw związanych
z pobytem i pracą na terenie RP.
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„Tylko legalnie – poradnik dla podejmujących pracę”
Informator adresowany do osób zamierzających podjąć pracę. Stanowi
kompendium wiedzy o warunkach, jakie
powinny być dopełnione, by zatrudnienie miało charakter legalny. Zawiera informacje na temat obowiązków ciążących na pracodawcy w związku z zatrudnieniem pracownika, a także o tym, czego ma
prawo wymagać nowo zatrudniona osoba, by
nie narazić się na zarzut wykonywania pracy
„na czarno”. W publikacji wskazano korzyści,
jakie wiążą się z wykonywaniem pracy w sposób legalny i jednocześnie zagrożenia, jakie
niesie za sobą praca w „szarej strefie”, a także
jakie są konsekwencje świadczenia pracy nierejestrowanej. W poradniku zawarto również
informacje na temat kontroli legalności zatrudnienia wykonywanych przez organy inspekcji pracy oraz sposobów dochodzenia
roszczeń w razie naruszania praw pracowniczych przez pracodawcę.

„Legalność zatrudnienia cudzoziemców”
Poradnik dla pracodawców i przedsiębiorców zainteresowanych powierzeniem pracy
cudzoziemcowi. Zawiera informacje m.in. o
tym, jakie warunki trzeba spełnić, żeby powierzyć pracę cudzoziemcowi, kiedy jego praca
uznana zostanie za legalną, jak przebiega procedura uzyskania zezwolenia na pracę cudzoziemca,
a w jakich sytuacjach może on pracować bez zezwolenia. Poradnik jest źródłem wiedzy o prawach pracowniczych
przysługujących cudzoziemcom w Polsce oraz przywilejach, z których korzystają niektóre grupy obcokrajowców
np. legitymujących się Kartą Polaka.
Jest w nim mowa o konsekwencjach zatrudnienia cudzoziemca z naruszeniem
przepisów i sankcjach z tytułu powierzenia pracy cudzoziemcowi nielegalnie przebywającemu na terytorium RP.
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Beata Habryka

Z inspektorskiej praktyki

Agencje zatrudnienia czy agencje bezprawia?

W dobie bezrobocia
oraz wzrastającej inflacji, co wiąże się z obniżeniem stopy życiowej
większości polskiego
społeczeństwa, obserwujemy zjawisko poszukiwania pracy poza granicami kraju. Z tego zjawiska korzyści czerpią
osoby prowadzące
agencje zatrudnienia.
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Wśród agencji zatrudnienia kontrolowanych przez inspektorów PIP w latach 20122014 na terenie Górnego Śląska zdecydowana większość specjalizuje się w poszukiwaniu miejsc pracy za granicą. Zgodnie z
nomenklaturą polskiego prawa agencje zatrudnienia mogą świadczyć usługi zarówno w zakresie krajowego pośrednictwa
pracy, jak i pośrednictwa pracy za granicą.
Tymczasem tylko jedna z 15 kontrolowanych agencji swoim zakresem działania
obejmowała pośrednictwo pracy na terenie kraju, ze szczególnym uwzględnieniem
poszukiwania pracy dla osób niepełnosprawnych, zaledwie pięć agencji zajmowało się również zatrudnianiem pracowników tymczasowych, za to aż 11 agencji
specjalizowało się w kierowaniu osób do
pracy za granicą u pracodawców zagranicznych.
Specyfiką zatrudnienia zarówno w przypadku pracy tymczasowej, jak i kierowania
do pracy za granicę jest trójstronny charakter zawieranych umów; konieczne jest zawarcie stosownych umów pomiędzy trzema podmiotami. Duże kontrowersje oraz
praktyczne problemy budzi prawidłowe
skierowanie osoby do pracy za granicą u
pracodawcy zagranicznego (zgodnie z
obowiązującymi w prawie polskim zasadami, sformułowanymi ustawą z dnia 20
kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy; Dz.U. z 2013 r.
poz. 674 z późn. zm.) przez komercyjnie
działające agencje zatrudnienia, które borykają się z problemem wyegzekwowania
prawidłowego zawarcia z pracodawcą zagranicznym umów o współpracy (tj. umów,
w oparciu o które kierowani są do pracy

obywatele polscy), zgodnie z warunkami
wyznaczonymi artykułem 85 ust. 3 ustawy.

Umowy pisemne
Podstawą działania komercyjnych agencji zatrudnienia jest prowadzenie legalnej
działalności gospodarczej na terenie Polski
oraz uzyskanie wpisu do rejestru agencji
zatrudnienia, prowadzonego przez marszałka właściwego ze względu na siedzibę
przedsiębiorcy zamierzającego prowadzić
agencję zatrudnienia, potwierdzonego
stosownym certyfikatem. Wyjątki od uzyskania tego certyfikatu w sposób enumeratywny wymienia ustawa o promocji zatrudnienia w art. 18c.
W trakcie jednej z kontroli rozpatrywano
przypadek agencji zatrudnienia prowadzonej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowanej w Krajowym
Rejestrze Sądowym jako spółka prawa polskiego, w której kapitał pochodził od zagranicznego podmiotu. Właściciele spółki funkcjonującej w Austrii, chcąc utworzyć filię
prowadzonej przez siebie działalności w Polsce, przeznaczyli kapitał finansowy i utworzyli nową spółkę jako spółkę z o.o. Spółka
ta, jako podmiot prawa polskiego, otrzymała zgodnie z polską nomenklaturą numery
identyfikacyjne NIP, REGON, odpowiedni
wpis do KRS oraz certyfikat nadany przez
właściwego marszałka. Głównym przedmiotem działalności kontrolowanej agencji było
kierowanie osób do pracy za granicą do pracodawcy zagranicznego – będącego pierwotną spółką tych samych właścicieli. Spółka funkcjonująca jako polska agencja zatrudnienia kierowała do pracy za granicą
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osoby bez zawartych umów wymaganych polskim prawem
(na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy). W 2012 r. agencja ta skierowała do pracy za granicą 1219 osób, a w pierwszym kwartale 2013 r. – 273 osoby. W wyniku przeprowadzonej kontroli inspektor pracy skierował do agencji wystąpienie, zobowiązując
podmiot do zawierania stosownych pisemnych umów ze
wszystkimi osobami kierowanymi do pracy za granicą u pracodawcy zagranicznego. Ponadto w przedmiotowej sprawie
skierowano do sądu stosowny wniosek o ukaranie; postępowanie wykroczeniowe zakończyło się prawomocnym wyrokiem skazującym. Wyrok uprawomocnił się w kwietniu 2014 r.
W oparciu o wydany wyrok marszałek województwa wykreślił
tę agencję z rejestru agencji zatrudnienia. W międzyczasie, tj.
przed wykreśleniem kontrolowanego podmiotu z rejestru,
właściciele dotychczasowej spółki założyli nową spółkę z o.o.,
z nowym numerem NIP, REGON, wpisem do KRS i nowym certyfikatem uprawniającym do prowadzenia agencji zatrudnienia. Po wykreśleniu pierwszej spółki nowa przejęła dotychczasowych pracowników i w tym samym miejscu, pod szyldem
nowej firmy, aczkolwiek o łudząco podobnej nazwie, prowadzi dalszą działalność agencyjną, kierując osoby do pracy za
granicą, jednak już w oparciu o zawierane pisemne umowy.
Wszystkie działania podejmowane były zgodnie z literą prawa, pomimo istnienia obowiązującego przepisu art. 18l pkt 1
ustawy, zgodnie z którym marszałek województwa odmawia
wpisu podmiotu do rejestru w przypadku wykreślenia z rejestru w okresie trzech lat poprzedzających złożenie wniosku,
m.in. z powodu naruszenia warunków określonych w art. 85
ust. 2. W opisanym przypadku nieprawidłowości stwierdzono
w pierwszej spółce, której właściciele w czasie toczącego się
postępowania odwoławczego założyli i zarejestrowali kolejną
spółkę, po czym prowadzili dalszą działalność gospodarczą w
tym samym zakresie. Właściciele spółki austriackiej z założenia
potraktowali spółkę prowadzoną w Polsce jako swoją filię, jednak nie dokonali zgłoszenia tego faktu w dozwolonej przez
polskie prawo formie poinformowania właściwego marszałka,
w oparciu o art. 18 c wskazanej ustawy. Podejmując decyzję o
utworzeniu w Polsce nowej spółki i rejestrując ją na zasadach
ogólnych jako agencję zatrudnienia funkcjonującą w Polsce
na bazie polskiego prawa, złożyli wniosek do marszałka o rejestrację spółki jako agencji zatrudnienia. Agencja zatrudnienia
z własnościowym kapitałem zagranicznym miała obowiązek
postępowania zgodnie z obowiązującymi na terenie państwa polskiego zasadami, w oparciu o obowiązujące przepisy
rangi ustawowej.

zwolnienia z konieczności uzyskania certyfikatu, mimo iż w
wielu przypadkach agencje faktycznie kierują pracowników
do zaprzyjaźnionych lub „swoich” agencji mających siedzibę
za granicą. Do września 2014 r. tylko dwa kolejne podmioty
dokonały zawiadomienia WUP we wskazanym trybie.
Funkcjonuje obecnie dualizm poglądów na temat obowiązku przestrzegania przepisów ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucji rynku pracy przez zagraniczne agencje zatrudnienia, o których mowa w art. 18c ust. 1 pkt 4 ustawy. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej stoi na stanowisku, że podmioty te powinny wykonywać działalność usługową z zakresu
agencji zatrudnienia zgodnie z polskim prawodawstwem, w
szczególności zgodnie z: ustawą z dnia 4 marca 2010 r. o
świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz.U. Nr 47, poz. 278); ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; ustawą z dnia 9
lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych
(Dz.U. Nr 166, poz. 1608, z późn. zm.).
W praktyce, stosowanej przez niektóre wojewódzkie urzędy pracy, przyjęto, że podmiot zagraniczny działający w
oparciu o art. 19i ustawy nie podlega obowiązkom wynikającym z ustawy o promocji zatrudnienia, tj. w szczególności
obowiązkom dotyczącym rocznej sprawozdawczości czy
obowiązkowi zawierania umów w oparciu o art. 85 ustawy.
Dopiero w sytuacji, gdy podmiot zagraniczny sam dokonuje
wyboru sposobu prowadzonej przez siebie działalności i nakłada na siebie obowiązki rejestracji nowej spółki na zasadach prawa polskiego – starając się ponadto o uzyskanie
wpisu do polskiego rejestru agencji zatrudnienia na podstawie złożonego przez siebie wniosku i po przejściu procedury, w tym przedłożeniu marszałkowi wszystkich koniecznych
dokumentów (nie wykluczając odpisu z KRS) – agencja staje
się zobowiązana do spełnienia wszystkich stawianych prawem polskim wymogów.
Powstały w praktyce dualizm postępowania z podmiotami
zagranicznymi określonymi w art. 18c ustawy oraz niedoprecyzowanie przez obowiązujące przepisy prawne obowiązków dotyczących tych podmiotów doprowadziło do różnego ich traktowania w różnych regionach kraju. Wprowadzenie zmian legislacyjnych, nawet w zakresie określenia pojęcia agencji zatrudnienia, uwzględniającego – bądź nie –
podmioty określone w art. 18c ustawy pozwoliłoby na jednakowe stosowanie prawa wobec wszystkich tych podmiotów działających na terenie Polski.

Właściwa droga
Zgodnie z polskim prawem
Dane statystyczne wskazują, iż w 2013 r. w województwie
śląskim zaledwie 11 podmiotów skorzystało z zawiadomienia marszałka o prowadzonej działalności gospodarczej i
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Kierowanie osób do pracy za granicą u pracodawcy zagranicznego następuje (co do zasady) w drodze bezpośrednich
uzgodnień dokonywanych przez osoby podejmujące pracę
z pracodawcami zagranicznymi za pośrednictwem agencji
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zatrudnienia. Ustawodawca określił tryb postępowania w takich przypadkach. Odbywać się to powinno na podstawie
pisemnej umowy zawieranej przez agencję z osobami kierowanymi, której elementy określono w art. 85 ust. 2 ustawy.
Agencja zatrudnienia ma ponadto obowiązek zawarcia pisemnej umowy z pracodawcą zagranicznym, do którego zamierza kierować osoby do pracy za granicą. Przepis ust. 3 art.
85 ustawy zawiera minimalny katalog elementów, które powinny się składać na treść takiej umowy.
Jeżeli pracodawcą, do którego ma być skierowany pracownik, jest agencja pracy tymczasowej, to właśnie ona powinna
być wskazana jako pracodawca zagraniczny, a nie którykolwiek z możliwych pracodawców użytkowników; nawet jeżeli
pracownik jest kierowany do pracy z zamiarem świadczenia
pracy w konkretnej firmie. Jako okres zatrudnienia należy rozumieć czas związania z konkretną agencją wskazaną w treści umowy. Agencja pracy tymczasowej, występująca w charakterze pracodawcy dla pracownika kierowanego, jest obowiązana uwzględniać przy zatrudnianiu postanowienia
umowy, w tym w szczególności określone w umowie rodzaj
oraz warunki pracy i wynagradzania. Kierując pracownika do
pracodawcy użytkownika, agencja musi zagwarantować mu
warunki pracy na poziomie nie niższym, niż wynikałoby to z
umowy zawartej pomiędzy pracownikiem kierowanym a
polską agencją zatrudnienia.
Przeprowadzone kontrole agencji zatrudnienia kierujących pracowników do pracy za granicą ujawniły powtarzający się problem regulowania wszystkich koniecznych elementów w umowach zawieranych z osobami kierowanymi
do pracy za granicą oraz z pracodawcami zagranicznymi, w
szczególności dotyczący określania:

➞ liczby miejsc pracy;
➞ okresu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
➞ warunków ubezpieczenia społecznego oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób tropikalnych;
➞ rodzaju oraz warunków pracy, zasad wynagradzania,
a także świadczeń socjalnych przysługujących osobom podejmującym pracę;
➞ zakresu odpowiedzialności cywilnej stron w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zawartej między pracownikiem a pracodawcą – w tym strony
pokrywającej koszty dojazdu i powrotu osoby skierowanej
do pracy w razie niewywiązania się pracodawcy zagranicznego z warunków umowy – oraz trybu dochodzenia związanych z tym roszczeń.
Tylko jedna z kontrolowanych agencji przedłożyła prawidłowo sporządzone umowy z osobami kierowanymi oraz z
pracodawcą zagranicznym. Agencje często tłumaczą fakt
nieuregulowania wszystkich koniecznych zagadnień w za-
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wieranych umowach z pracodawcami zagranicznymi nieznajomością w momencie zawierania tych umów np. konkretnej stawki wynagrodzenia czy liczby miejsc pracy. W
związku z tym agencje zawierają umowy ramowe o współpracy, regulując w nich wszystkie możliwe elementy stałe, a
jednocześnie wskazują, że postanowienia dotyczące np. rodzaju i warunków pracy, zasad wynagradzania (gdzie najczęściej określane są stawki wynagrodzenia), liczby miejsc
pracy czy okresu zatrudnienia znajdują się w osobnych dokumentach stanowiących załączniki do umowy ramowej.
Agencje często nie zawierają również postanowień dotyczących odpowiedzialności cywilnej stron w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz trybu
dochodzenia roszczeń, tłumacząc, iż przedsiębiorcy zagraniczni nie chcą brać pełnej odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez osoby kierowane do pracy.
Kontrole potwierdziły fakt kierowania do pracy za granicą
osób, które nieraz nie posiadają wymaganych kwalifikacji
bądź wystarczającej znajomości języka obcego, a zapewniały o tym podczas rekrutacji w kraju, wypełniając odpowiednie formularze przekazywane przez agencję do pracodawcy
zagranicznego, zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem.
Zdarzały się przypadki odesłania takiej osoby do kraju na jej
koszt. Również pokrzywdzone wprost przez pracodawców
zagranicznych osoby delegowane próbują dochodzić swych
roszczeń od agencji zatrudnienia, które wyłącznie pośredniczą w pozyskiwaniu pracy za granicą, świadczonej w trybie i
na zasadach obowiązujących w państwie zatrudnienia oraz
określonych w umowach międzynarodowych. Z tego punktu widzenia ważne jest wskazywanie w treści zawieranej
umowy – zarówno z osobą kierowaną, jak i pracodawcą zagranicznym – trybu dochodzenia roszczeń i zasad odpowiedzialności stron. Ustawa zobowiązuje strony umowy (tj.
agencję i pracodawcę zagranicznego) do precyzyjnego
określenia obowiązujących zasad i procedur postępowania
w poszczególnych przypadkach. Nie wyklucza jednocześnie
opracowania i wskazania procedury postępowania wyjaśniającego bądź odszkodowawczego uzależnionego od
winy konkretnej strony, tj. pracodawcy zagranicznego lub
osoby kierowanej do pracy za granicą. Celem tak skonstruowanego przepisu jest zabezpieczenie praw osób kierowanych do pracy przed nieuczciwymi przedsiębiorcami oraz
wskazanie drogi dochodzenia roszczeń zgodnie z literą prawa, np. na drodze postępowania sądowego. Ważne, by osoba kierowana do pracy za granicą miała świadomość, jakich
praw może dochodzić od agencji zatrudnienia, a jakich – od
pracodawcy zagranicznego.
młodszy inspektor Beata Habryka
OIP Katowice Oddział w Rybniku

IP 1/2015

Nagrody
dla dziennikarzy

W 2014 roku Iwona Hickiewicz, główny inspektor pracy,
postanowiła uhonorować nagrodami 24 dziennikarzy reprezentujących zarówno centralne, jak i lokalne media, w tym
przyznała jedną nagrodę specjalną za całokształt działalności publicystycznej i informacyjnej poświęconej problematyce przestrzegania prawa pracy. Otrzymał ją redaktor Mateusz Rzemek z dziennika „Rzeczpospolita”.

Główny inspektor pracy Iwona Hickiewicz
przyznała doroczne nagrody dziennikarzom mającym szczególne osiągnięcia
w popularyzacji
problematyki
ochrony pracy.
Wręczyła je 5 grudnia ub.r. w siedzibie Głównego Inspektoratu Pracy
w Warszawie. W
uroczystości wzięli
udział dyrektorzy
departamentów
GIP oraz rzecznik
prasowy głównego
inspektora pracy.

Pozostali nagrodzeni to: Elżbieta Łukowska – Informacyjna Agencja Radiowa, Tomasz Zalewski i Łukasz Guza –
„Dziennik Gazeta Prawna”, Bartosz Sendrowicz – „Gazeta
Wyborcza”, Iwona Jackowska – „Puls Biznesu”, Anna Abramowska – „Rzeczpospolita”, Krzysztof Świątek –
„Tygodnik Solidarność”,
Filip Wolski – Ogólnopolski Magazyn SpołecznoZawodowy „Budowlani”,
Dorota Niebrzydowska
– Polskie Radio Białystok,
Małgorzata Oberlan –
„Nowości – Dziennik Toruński”, Kazimierz Netka
– „Dziennik Bałtycki”
Gdańsk, Józef Wycisk –
Polskie Radio Katowice,
Joanna Gergont-Woś –
Polskie Radio Kielce, Piotr
Ogórek – Grupa Onet.pl,
Andrzej Berut – Polskie
Radio Łódź, Mariusz Bojarowicz – Polskie Radio
Olsztyn, Marcin Szydłowski – Radio Plus z Olsztyna, Izabela Żbikowska –
„Gazeta Wyborcza” Oddział w Opolu, Katarzyna
Łakomiak – Radio „Rodzina” Diecezji Kaliskiej, Monika Domino – Polskie
Radio Rzeszów, Michał
Kaczmarek – Radio Plus
oraz Telewizja Pomerania
w Szczecinie, Agata Sulińska – Radio Plus z Warszawy, Małgorzata Matusz – Tygodnik „Euroregio Glacensis” z Kłodzka.

Organizowany po raz 25.
ogólnopolski konkurs dla
dziennikarzy o Nagrodę
Głównego Inspektora Pracy ma na celu popularyzowanie problematyki prawa
i bezpieczeństwa pracy
oraz inspirowanie mediów
do podejmowania zagadnień ochrony pracy. Komisja konkursowa wyłania
spośród autorów publikacji prasowych, radiowych i
telewizyjnych dziennikarzy najbardziej zaangażowanych w upowszechnianie tematyki prawnej i
technicznej ochrony pracy,
których następnie przedstawia do akceptacji głównemu inspektorowi.
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Dziennikarzy uhonorowano nagrodami w postaci
statuetek „Salus publica” (dobro publiczne).
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Tomasz Zalewski
„Dziennik Gazeta Prawna”

Łukasz Guza
„Dziennik Gazeta Prawna”

Bartosz Sendrowicz
„Gazeta Wyborcza”

Anna Abramowska
„Rzeczpospolita”

Małgorzata Matusz
Tygodnik „Euroregio Glacensis”

Iwona Jackowska
„Puls Biznesu”

Krzysztof Świątek
„Tygodnik Solidarność”

Filip Wolski
Magazyn „Budowlani”

Józef Wycisk
Polskie Radio Katowice

Joanna Gergont-Woś
Polskie Radio Kielce

Piotr Ogórek
Grupa Onet.pl

Andrzej Berut
Polskie Radio Łódź

Mariusz Bojarowicz
Polskie Radio Olsztyn

Marcin Szydłowski
Radio Plus z Olsztyna

Katarzyna Łakomiak
Radio „Rodzina” Diecezji Kaliskiej

Monika Domino
Polskie Radio Rzeszów

Nagroda specjalna – Mateusz Rzemek
„Rzeczpospolita”

Elżbieta Łukowska
Informacyjna Agencja Radiowa

Nagrody dla dziennikarzy

Dorota Niebrzydowska
Polskie Radio Białystok

Kazimierz Netka
„Dziennik Bałtycki”

Michał Kaczmarek Radio Plus,
Telewizja Pomerania w Szczecinie

Agata Sulińska
Radio Plus Warszawa

Marek Dudek

Ocena ryzyka zawodowego

Sektor budowlany

Czy ocena ryzyka zawodowego może być skutecznym narzędziem w
zarządzaniu bezpieczeństwem pracy w przedsiębiorstwach branży budowlanej? Czy może być
pomocna w tworzeniu
bezpiecznych warunków
pracy na placu budowy?
A może jej usunięcie w
2009 r. z karty kontrolnej „BHP na placu budowy” to sygnał, że nie ma
ona bezpośredniego
przełożenia na bezpieczeństwo pracy na budowach…
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Zacznijmy od źródła, czyli od obowiązujących przepisów prawa, regulujących
obowiązek sporządzenia udokumentowanej oceny ryzyka zawodowego. Oczywistym jest, iż zgodnie z art. 226 ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.
U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm. oraz z
2012 r. poz. 908) pracodawca ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą, stosuje niezbędne środki
profilaktyczne zmniejszające ryzyko, a także informuje pracowników o ryzyku zawodowym oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami. Zapis art. 1041 pkt 8 k.p. wskazuje, że regulamin pracy obowiązujący w
zakładzie pracy powinien ustalać m.in. sposób informowania pracowników o ryzyku
zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą. Również w przepisach dotyczących ochrony zdrowia pracowników młodocianych, których możemy spotkać na
placu budowy, ustawodawca, poprzez
treść art. 201 § 3 k.p., określił, iż pracodawca jest obowiązany przekazać informacje o
ryzyku zawodowym, które wiąże się z pracą
wykonywaną przez młodocianego, oraz o
zasadach ochrony przed zagrożeniami,
również przedstawicielowi ustawowemu
młodocianego.
Kodeks pracy nakłada na pracodawcę
obowiązek konsultacji z pracownikami lub z
ich przedstawicielami działań związanych z
bezpieczeństwem i higieną pracy, w tym
m.in. oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu określonych prac,
oraz informowania pracowników o tym ryzyku, o czym mówi art. 23711a § 1 pkt. 2 przy-

wołanej ustawy. Z przytoczonych przepisów
wynika, że ocena ryzyka zawodowego oraz
sposób informowania pra-cowników o ryzyku występującym przy wykonywaniu określonych prac stanowią istotny element zarządzania bezpieczeństwem pracy w przedsiębiorstwie.

Czym jest ocena ryzyka
zawodowego?
Definicja ryzyka zawodowego została zamieszczona w § 2 pkt 7 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
(Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn.
zm.). W przepisie tym określono, że ryzyko
zawodowe jest to prawdopodobieństwo
wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty, w szczególności wystąpienia u
pracowników niekorzystnych skutków
zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy
lub sposobu wykonywania pracy.
Międzynarodowa Organizacja Pracy definiuje ryzyko zawodowe jako kombinację
prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia zagrażającego oraz ciężkości urazu lub
pogorszenia stanu zdrowia pracowników,
powodowanego tym zdarzeniem.
W przytoczonych definicjach ryzyka zawodowego, mimo zastosowania różnych
sformułowań, pojawiają się jednocześnie
dwa elementy: prawdopodobieństwo wystąpienia stanu urazowego czy chorobowe-
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go bądź pogorszenia stanu psychofizycznego na skutek zagrożenia występującego w
środowisku pracy oraz ich następstwa.
Zapis § 39 ust. 2 pkt 2 wskazanego rozporządzenia nakłada na pracodawcę obowiązek zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa i higieny pracy m.in. poprzez
przeprowadzanie oceny ryzyka związanego z zagrożeniami, które nie mogą być wykluczone. Z treści § 39a ust. 1 rozporządzenia wynika, że pracodawca ocenia ryzyko
zawodowe występujące przy wykonywanych pracach, w szczególności przy doborze wyposażenia stanowisk i miejsc pracy,
stosowanych substancji i preparatów chemicznych, biologicznych, rakotwórczych
lub mutagennych oraz zmianie organizacji
pracy. Podczas oceny ryzyka zawodowego
uwzględnia się wszystkie czynniki środowiska pracy występujące przy wykonywanych pracach oraz sposoby wykonywania
prac. Zgodnie z § 39a ust. 2 stosowane w
następstwie oceny ryzyka zawodowego
środki profilaktyczne, metody oraz organizacja pracy powinny zapewniać zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia pracowników.
Co prawda definicja ryzyka zawodowego
została podana w § 2 pkt 7 rozporządzenia,
ale dopiero § 39a ust. 3 określa, co powinna
zawierać udokumentowana ocena ryzyka
zawodowego. Z treści tego przepisu wynika, że dokument potwierdzający dokonanie oceny ryzyka zawodowego powinien
uwzględniać przede wszystkim opis ocenianego stanowiska pracy, w tym wyszczególnienie stosowanych maszyn, narzędzi,
materiałów i wykonywanych zadań, wyszczególnienie występujących na stanowisku niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych czynników środowiska pracy, stosowanych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej oraz osób tam pracujących. W
ocenie ryzyka zawodowego zawarte powinny być także wyniki przeprowadzonej
oceny ryzyka zawodowego dla każdego z
czynników środowiska pracy oraz – co jest
jednym z istotniejszych elementów oceny
ryzyka zawodowego – niezbędne środki
profilaktyczne zmniejszające ryzyko. Prawidłowo przeprowadzona ocena ryzyka za-
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wodowego powinna zapobiegać szkodliwym skutkom zagrożeń występujących w
środowisku pracy.
Odniesienie do udokumentowanej oceny ryzyka zawodowego znajdziemy także
w innych aktach prawnych dotyczących
bezpieczeństwa pracy, w tym bezpieczeństwa pracy w sektorze budowlanym. Zgodnie z § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października
2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i
higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz
programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz.U.
Nr 216, poz. 1824) pracodawca zatrudniający pracowników przy zabezpieczaniu lub
usuwaniu wyrobów albo innych materia-

Ocena ryzyka powinna
uświadomić pracodawcy,
na jakie zagrożenia narażeni są pracownicy, a pracownikom – jakie zagrożenia występują na ich stanowiskach, jakie są źródła zagrożeń, jakie powodują
skutki i w jaki sposób należy się przed nimi chronić

łów zawierających azbest jest obowiązany
zapewnić ochronę pracowników przed
szkodliwym działaniem włókien azbestu i
pyłu zawierającego azbest, m.in. na podstawie oceny ryzyka zawodowego,
uwzględniającej rodzaj i stopień narażenia,
a także obowiązany jest zapewnić stosowanie niezbędnych środków ochrony zmniejszających to ryzyko.
Z przytoczonych definicji, przepisów
oraz ich wzajemnej korelacji wynika, że
podstawowym zadaniem oceny ryzyka zawodowego jest zapewnienie pracownikom
skutecznej ochrony przed zagrożeniami
występującymi w środowisku pracy.
Aby osiągnąć ten cel, ocena ryzyka zawodowego powinna umożliwiać: zidentyfikowanie wszystkich zagrożeń związanych z
pracą, które mogą powodować wypadki
przy pracy, choroby zawodowe i inne dolegliwości zdrowotne u pracowników; określenie środków zapobiegawczych likwidujących lub zmniejszających oddziaływanie
tych zagrożeń na pracowników poprzez
stosowanie odpowiednich środków technicznych; wyznaczenie dopuszczalności ryzyka związanego z wykonywaną pracą
i określenie, czy obecnie stosowane środki
ograniczające ryzyko zawodowe są odpowiednie i wystarczające. Ocena ryzyka zawodowego powinna także pozwolić na
ustalanie priorytetów w działaniach zmierzających do eliminowania lub ograniczania ryzyka zawodowego, dokonanie odpowiedniego wyboru wyposażenia stanowisk
pracy, materiałów oraz organizacji pracy.
Powinna zagwarantować, że stosowane
środki ochrony zbiorowej i indywidualnej,
a także wprowadzone zmiany technologii
oraz metod i organizacji pracy, podejmowane w celu ograniczenia ryzyka zawodowego, służą poprawie bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia pracowników. Ocena ryzyka powinna uświadomić pracodawcy, na
jakie zagrożenia narażeni są pracownicy, a
pracownikom – jakie zagrożenia występują
na ich stanowiskach, jakie są źródła zagrożeń, jakie powodują skutki i w jaki sposób
należy się przed nimi chronić [1].
Na wykonawcy robót budowlanych ciąży
również, nałożony przez § 2 rozporządze-

nia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401), obowiązek
opracowania instrukcji bezpiecznego wykonywania robót budowlanych oraz zaznajomienia z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót. Ocena ryzyka zawodowego może być zatem pomocna
w sporządzeniu instrukcji bezpiecznego
wykonywania robót budowlanych w zakresie już wcześniej zidentyfikowanych zagrożeń oraz sposobie ich eliminowania lub
ograniczania.

Ocena w przedsiębiorstwach
budowlanych
Z obserwacji wynika, iż w wielu przedsiębiorstwach branży budowlanej, zwłaszcza
wśród właścicieli małych firm, proces przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego
stanowisk pracy wzbudza niechęć. Wydaje
się jedynie niepotrzebną formalnością, która nie ma przełożenia na rzeczywistość [2].
Przekonanie to wynika głównie z braku
wiedzy na temat samego procesu oraz z
braku wiary, iż działania te mogą przynieść
pozytywny, wymierny efekt w zakresie bezpieczeństwa pracy na placu budowy.
Pracodawcy dysponują często tylko
ogólnikową, „uniwersalną” oceną ryzyka,
którą stosują w odniesieniu do wielu różnych budów. Pomijają fakt, iż podczas wykonywania prac budowlanych charakterystyka pracy na poszczególnych stanowiskach pracy będzie różna w zależności od
wielkości, rodzaju i innych parametrów budowanego obiektu, zastosowanych technologii wskazanych w dokumentacji projektowej, miejscu prowadzenia prac budowlanych oraz szeregu innych czynników,
począwszy od ukształtowania terenu i badań geologicznych (a co za tym idzie wymogów dotyczących prowadzenia prac
ziemnych), po porę prowadzenia prac budowlanych i wpływ czynników atmosferycznych (m.in. opady deszczu, śniegu, wysoka lub niska temperatura otoczenia). Korzystniej w tym zakresie prezentują się
duże przedsiębiorstwa budowlane, z dobrą
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organizacją pracy, inwestujące w nowoczesny sprzęt i technologie, np. w siatki bezpieczeństwa [3]. Należy pamiętać, aby ocenę ryzyka zawodowego przeprowadzać
ponownie również wtedy, gdy wprowadzona została zmiana, która mogła spowodować zmianę poziomu ryzyka.
Wykonywanie szeregu prac budowlanych niosących duże zagrożenie dla zdrowia i życia pracowników – takich jak praca
na wysokości, przy czynnych instalacjach
elektrycznych czy praca w wykopach – w
powiązaniu z brakiem dbałości o kwestie
bezpieczeństwa sprawia, iż sektor budowlany charakteryzuje się jednym z najwyższych wskaźników wypadkowości. Jedną z
przyczyn tego stanu rzeczy jest niedbałe
przeprowadzanie oceny ryzyka, które okazuje się być zupełnie nieadekwatne do
rzeczywistości. W sektorze budowlanym
w dalszym ciągu widoczny jest brak wrażliwości na kwestie bezpieczeństwa pracy,
zarówno pracodawców branży budowlanej, jak i samych pracowników. Nieprawidłowości w przygotowanych ocenach ryzyka zawodowego mogą niestety w sposób pośredni skutkować utratą zdrowia
bądź życia pracowników budowlanych.
Pracodawcy często w niewystarczający
sposób angażują się w należyte zarządzanie bezpieczeństwem pracy na placu budowy. Istotne jest uświadamianie takim
przedsiębiorcom, iż dokonanie oceny ryzyka zawodowego nie jest procesem
żmudnym i skomplikowanym, a poprawne jej przeprowadzenie pozwoli zidentyfikować w ich firmach zagrożenia, których
wcześniej nie byli świadomi, a także określić stanowiska pracy, na których występują poszczególne zagrożenia. Dzięki ocenie
ryzyka zawodowego będą mogli dokonać
hierarchizacji zagrożeń, podjąć stosowne
działania zapobiegawcze i ochronne w
obszarach do tej pory niepostrzeganych
jako niosące niebezpieczeństwo. Bieżąca
kontrola bezpieczeństwa pracy na placu
budowy, sposobu wykonywania prac budowlanych pozwoli uaktualnić oceny ryzyka zawodowego, tak aby dostosować
działania do rzeczywistych warunków
pracy.
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Potrzeba upowszechniania wiedzy na temat oceny ryzyka zawodowego została dostrzeżona przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, która w minionych latach prowadziła kampanie informacyjne nawiązujące do tematyki oceny
ryzyka zawodowego: „Zdrowe i przyjazne
miejsce pracy” oraz „Zdrowe i bezpieczne
miejsce pracy. Dobre dla Ciebie. Dobre dla
firmy” [4]. Ocena ryzyka zawodowego stanowi bowiem podstawę europejskiego podejścia do zapobiegania chorobom i wypadkom związanym z pracą.
Ocenę ryzyka zawodowego należy wykorzystywać w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy na placu budowy, pozwala
ona bowiem prawidłowo realizować powierzone pracownikom zadania, wskazuje,
w jaki sposób bezpiecznie wykonywać pracę i jakie zagrożenia niesie ze sobą nieprawidłowe wykonywanie pracy. Bezpieczne
miejsce pracy przynosi korzyści zarówno
pracownikowi, jak i jego pracodawcy, gdyż
stan zdrowia pracownika nie pogarsza się,
a pracodawca nie ponosi kosztów powstałych w związku z niewykonaniem pracy
przez pracownika, który zachorował lub
uległ wypadkowi.
starszy inspektor – specjalista
Marek Dudek
OIP Katowice
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Ocena ryzyka zawodowego powinna pozwolić na ustalanie
priorytetów w działaniach zmierzających do
eliminowania lub ograniczania ryzyka zawodowego, dokonanie
odpowiedniego wyboru wyposażenia stanowisk pracy, materiałów
oraz organizacji pracy.

Niebezpiecznie
na budowie
Trzy kontrole dotyczące oceny przestrzegania bezpieczeństwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac budowlanych na terenie trzech dużych inwestycji związanych
z budową wielorodzinnych budynków
mieszkalnych przeprowadził w sierpniu
ub.r. inspektor pracy z Oddziału w Białej
Podlaskiej.

Brak zabezpieczenia otworów
balkonowych na I i II piętrze budynku.

Brak zabezpieczenia
rozdzielnicy elektrycznej.

W czasie kontroli stwierdził liczne nieprawidłowości w zakresie bhp przy prowadzeniu robót budowlanych, co powodowało bezpośrednie zagrożenie życia pracowników zatrudnionych na budowach, a także osób postronnych – w ramach zagrożeń publicznych stwarzanych przez realizowane
budowy.
Do najważniejszych nieprawidłowości należy zaliczyć:
● wykonywanie pracy na wysokościach od 2 m do 12 m
bez jakiegokolwiek zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości;
● prowadzenie prac murarskich z wykorzystaniem niestabilnie posadowionych rusztowań, pomostów i podestów roboczych bez balustrad chroniących pracowników przed
upadkiem z wysokości;
● organizowanie pracy na stanowiskach bez zapewnienia
bezpiecznej komunikacji i swobodnego dostępu pracowników do tych stanowisk;

Brak ogrodzenia i zabezpieczenia terenu
budowy przed dostępem osób postronnych.

Brak zabezpieczenia przed
upadkiem z wysokości schodów
komunikacyjnych.

Praca na źle posadowionym
rusztowaniu bez pełnego
pomostu roboczego
i balustrad ochronnych.

Prace murarskie prowadzone
z rusztowania bez balustrad
zabezpieczających.

● brak zabezpieczenia pracowników przed możliwością
upadku z wysokości z krawędzi stropów nieobudowanych
ścianami, na poszczególnych kondygnacjach wznoszonych
budynków oraz w miejscach wejścia na płytę stropową z
klatki schodowej, biegów schodów i otworów technologicznych;
● brak zabezpieczenia elektrycznych rozdzielnic budowlanych przed osobami nieuprawnionymi i kontaktem z elementami czynnymi przewodzącymi prąd elektryczny;
● brak zabezpieczenia przewodów elektrycznych zasilających maszyny i elektronarzędzia, ułożonych na poziomie posadzki i gruntu w miejscach wyznaczonych ciągów komunikacyjnych, przed możliwością potknięć i uszkodzeń mechanicznych;
● wykonywanie prac transportu pionowego bez wyznaczenia i zabezpieczenia stref niebezpiecznych znajdujących
się w rejonach ciągów komunikacyjnych;
● prowadzenie prac budowlanych na terenie osiedla bez
ogrodzenia, oznaczenia i zabezpieczenia terenu i miejsca
budowy przed dostępem osób postronnych.
W wyniku stwierdzonych uchybień i naruszeń przepisów
i zasad bhp inspektor pracy, dokonując regulacji stwierdzo-
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Niesprawne rusztowanie
posadowione na bloczkach pustaka.

nych uchybień i nieprawidłowości, wydał 30 decyzji nakazowych, w tym 28 decyzji opatrzonych rygorem natychmiastowej wykonalności.
Na ich podstawie kierownikom kontrolowanych budów
nakazano w 5 przypadkach wstrzymanie wykonywania poszczególnych prac; w 2 miejscach zakazano wykonywania
pracy ze względu na stan warunków pracy zagrażających życiu lub zdrowiu ludzi; w 3 przypadkach skierowano ludzi do
innych prac (łącznie 13 pracowników) do czasu wyposażenia
ich w środki ochrony indywidualnej, tj. hełmy ochronne; w 4
przypadkach wstrzymano eksploatację aż 9 rusztowań ustawionych i wykorzystywanych na terenie kontrolowanych
budów; w 14 przypadkach nakazano usunięcie stwierdzonych uchybień, nadając decyzjom rygor natychmiastowej
wykonalności na podstawie art. 108 § 1 k.p.a. ze względu na
ochronę życia lub zdrowia ludzkiego.
W efekcie stwierdzonych w czasie kontroli nieprawidłowości i uchybień trzech kierowników poszczególnych budów,
odpowiedzialnych za stan bezpieczeństwa zostało ukaranych mandatami karnymi.
OIP Lublin, Oddział Biała Podlaska
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czenie, razem wizytowaliśmy gospodarstwa rolników indywidualnych. Tak jest w zasadzie do dziś, choć rola inspekcji
wciąż pozostała prewencyjna. Wciąż też okazuje się źródłem
informacji i statystyk, po tym jak w 2004 roku zmieniły się
przepisy o ubezpieczeniu społecznym rolników, które wyłączyły dzieci jako domowników do 16. roku życia z grona
osób objętych ochroną ubezpieczeniową. To sprawiło, że
znowu zniknęły informacje o wypadkach, którym ulegały
m.in. dzieci pomagające przy pracach rolniczych. Te zdarzenia przestały być gdziekolwiek rejestrowane, co uniemożliwiło ich analizę, a więc też przeciwdziałanie im.

Pole
wciąż niezaorane
Z Antonim Antonikiem, starszym
inspektorem pracy w Okręgowym
Inspektoracie Pracy w Gdańsku,
rozmawia Beata Pietruszka-Śliwińska.

Denerwował się pan na kolegów, którzy nazywali pana
naczelnym chłopkiem w inspekcji?
Nie, bo odbierałem to w naturalny sposób, jako rolnik z wykształcenia i z doświadczenia, które zdobywałem, najpierw
ucząc zawodu w technikum rolniczym, później pracując
m.in. w Oddziale Lustracji Krajowego Związku Rolników i Organizacji Rolniczych w Gdańsku, gdzie zajmowałem się kontrolą. Gdy pod koniec lat 80. mówiło się o likwidacji tej komórki, zacząłem się rozglądać za nową pracą. Pamiętam, jak
szukałem firm, korzystając z książki telefonicznej; tam właśnie natknąłem się na inspekcję pracy. Pomyślałem, że to byłoby dobre miejsce dla kogoś, kto tak jak ja miał już do czynienia z kontrolowaniem.
Trafił pan więc do inspekcji zupełnie „z ulicy”.
Tak, w żaden sposób nie byłem obciążony protekcją, która
wówczas była dość powszechna w szukaniu pracy. Na szczęście nie miałem przysłowiowego noża na gardle, bo wciąż
pracowałem, więc mogłem na większym luzie rozmawiać
podczas pierwszej wizyty w Gdańsku u okręgowego inspektora pracy Leszka Lorbieckiego w 1990 roku. To on, po
dwóch godzinach spotkania ze mną, zdecydował, że przyjmuje mnie do inspekcji, bez potrzeby udawania się na rozmowę do centrali w Warszawie, co było wtedy na porządku
dziennym, tak jak i wcześniejsze zasięganie opinii o kandydacie do pracy w inspekcji. Ja jednak nie podlegałem tej procedurze, co do dziś poczytuję sobie jako wyróżnienie, tak jak
i mój udział w pracach specjalnie powołanego wtedy zespołu przy głównym inspektorze pracy do badania wypadków w
rolnictwie indywidualnym. Jego szefem był ówczesny okręgowy inspektor pracy w Krakowie Józef Ślęzak.
Rolnictwo indywidualne nigdy nie podlegało kontroli
inspekcji pracy. Dlaczego więc zajęła się analizą wypadków, do których tam dochodziło?
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Przede wszystkim ze względu na skalę i ciężar tych zdarzeń, by jednak jakoś im przeciwdziałać. Również dlatego,
żeby uszczelnić system związany z wypłatą świadczeń powypadkowych, na co wskazywał wówczas Sejm, a nam przekazała to zadanie Rada Ochrony Pracy. Moja rola w owej komisji polegała na zdawaniu relacji z wizytowania gospodarstw,
a także na pozyskiwaniu informacji o wypadkach wśród rolników indywidualnych. To było dość karkołomne zadanie,
którego efektem miało być stworzenie bazy danych o wypadkach, które wtedy nigdzie nie były rejestrowane. Jeździłem więc po wsiach i rozpytywałem o takie zdarzenia, obowiązkowo też w tej sprawie odwiedzałem stacje pogotowia
ratunkowego czy szpitale. W ślad za tym opracowywałem informacje, które trafiały do szefa komisji i do raportu z danego
terenu, a następnie do analitycznego opracowania obejmującego całą Polskę. Materiały przekazywane były później do
Sejmu.
Te działania inspekcji przejął KRUS?
Przypominam sobie, że gdy tylko zaczął działać KRUS na
początku 1991 roku, to zwrócono się do inspekcji o wsparcie
tej działalności. Mieliśmy wówczas dużo większe doświad-
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Czy jakiś wypadek z tamtego czasu utkwił panu w pamięci?
Zapamiętałem wypadek, do którego doszło za Prabutami,
w pobliżu Sztumu. Rolnik, głowa rodu, przenosił worek ze
zbożem po schodkach stodoły, które nie miały balustrady.
Spadł i złamał kręgosłup. Nie to jednak najbardziej utkwiło
mi w pamięci, lecz widok obejścia, gdy po raz pierwszy tam
przyjechaliśmy. Wszechobecny bałagan, dwoje biegających
na bosaka 3-, 4-letnich dzieci i po środku podwórka dwie
duże opony, pod którymi przebiegał połączony na skręt bez
żadnej izolacji przewód wysokiego napięcia, od obory do
stodoły. Ten widok zmroził nas, zwłaszcza że pod ten przewód podłączona była młocarnia. To było śmiertelnie niebezpieczne, a przecież w każdej chwili dostępne dla tych bawiących się dzieci. Zagroziliśmy rolnikowi zgłoszeniem do prokuratury, że naraża swoje wnuki na utratę życia. Zaskoczyła
nas jego reakcja, gdyż bardziej przejął się prokuratorem niż
zagrożeniem życia dzieci. Taka była wówczas mentalność
najstarszego pokolenia na wsi.
Na ile to się zmieniło?
Dziś już mamy do czynienia z zupełnie innym podejściem
rolników, stąd i hierarchia ich wartości jest inna; na piedestale stoi życie i zdrowie. To widać też w statystykach wypadkowych, gdzie spada liczba tych zdarzeń, choć jeszcze może
nie na tyle, by być w pełni zadowolonym. Rolnik to wielozawodowiec, pracujący zwykle pod presją czasu. Przy obecnej
gospodarce rynkowej musi nie tylko konkurencyjnie produkować, ale też potrafić to sprzedać, cały czas pamiętając o
swoim bezpieczeństwie. Teraz nie sprawdziłby się już ten,
kto kiedyś pozostawał na gospodarce dlatego, że nie radził
sobie z nauką. Te pozytywne zmiany świadomości, przy unijnym dokapitalizowaniu rolnictwa, mogą skłaniać do optymizmu, jeśli chodzi o wypadki w rolnictwie. Niemniej jednak
trzeba pamiętać, że rolnictwo to pole wciąż jeszcze do końca
niezaorane. Należałoby dążyć do prawnego uregulowania
kwestii obowiązkowych szkoleń bhp dla rolników. One zaradziłyby wielu problemom, z czego młode pokolenie rolników dziś zdaje sobie już sprawę. Chętnie uczestniczy w róż-
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nych prewencyjnych przedsięwzięciach PIP, także w naszych
szkoleniach.
A wracając do pana szkolenia i egzaminu inspektorskiego. Przyprawiały o emocje, sprawiły jakąś trudność?
Pamiętam, choć było to niemal ćwierć wieku temu, że nie
tylko dla mnie nie było prostym zadaniem, głównie ze
względów prestiżowych. Nikt nie chciał przecież kompromitować się niewiedzą, tak w trakcie zajęć, jak i podczas egzaminu, bo przecież w pewnym wieku nie wypada udawać, że
się umie. Przykładałem się więc do nauki, szczególnie prawa
pracy, z którym wcześniej nie miałem za wiele do czynienia,
więc dużo zagadnień było dla mnie zupełnie nowych. Tym
bardziej satysfakcjonujący był dla mnie wynik egzaminu,
który zdałem na czwórkę.
W rolnictwie znajomość Kodeksu pracy przydaje się
tylko tam, gdzie zatrudniani są pracownicy. To nie jest
chyba nagminne?
Gdy na początku lat 90. zaczynałem wizytacje w gospodarstwach rolników indywidualnych, to zatrudnianie tam kogokolwiek w ogóle nie miało miejsca. Rolnicy korzystali wówczas z pomocy domowników i rodziny. Obecnie, w przypadku
kilkudziesięciohektarowych i większych gospodarstw, staje
się to regułą, więc coraz częściej także tam będą trafiali inspektorzy pracy na kontrole. Jeśli chodzi o mnie, to do tej
pory z rolnikami indywidualnymi współpracowałem jedynie
na zasadach prewencyjnych i stanowiło to zaledwie 20 procent moich zadań, bo pozostałe 80 to kontrole pracodawców.
Do której z tych działalności jest panu bliżej?
Zupełnie różna jest ich specyfika, np. kontrola nie wiąże się
ze zgodą na wejście do zakładu, podczas gdy rolnik musi na
to pozwolić. Choć rzadko, to zdarzało się, że nie życzył sobie
obecności inspektora pracy. Pamiętam, gdy w pierwszej edycji konkursu „Bezpieczne gospodarstwo rolne” z komisją pojechaliśmy do młodego rolnika z Chwaszczyna, który zgłosił
swój udział w tej rywalizacji. Na miejscu dowiedzieliśmy się,
że gospodarstwo przekazał mu ojciec, który w trakcie naszej
wizytacji konkursowej, najłagodniej mówiąc, wyprosił nas
stamtąd, uznając, że nadal to on rządzi tym gospodarstwem
i decyduje, kto przychodzi. To była bardzo niezręczna sytuacja, którą załagodziła dopiero żona seniora rolnika. Z oporem zgodził się, żebyśmy obejrzeli gospodarstwo, które jednak nie zakwalifikowało się do dalszego etapu, co w zasadzie
nas nie zdziwiło, zwłaszcza po reakcji seniora. W jego świadomości wizyta urzędnika kojarzyła się z jakąś dolegliwością, karą. Wiele razy w podobnych sytuacjach wyjaśniałem
rolnikom, że jesteśmy po to, żeby im pomagać, a nie karać.
Opowiadałem też o wypadkach, bo to najbardziej do nich
przemawiało, wtedy otwierali się i chętniej rozmawiali.
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Często wskazywali na zrządzenie losu jako przyczynę
wypadku?
Kiedyś tak i to nagminnie. Do dziś słyszę głos starszego rolnika, który opowiadał z płaczem, jak rozjechał wnuczka, cofając ciągnikiem z przyczepą. Rolnik wtedy nie przewidział,
że dziecko mogące już chodzić w każdej chwili potrafi otworzyć drzwi i wyjść na podwórze. Przy braku umiejętności
przewidywania zdarzeń rolnicy często tłumaczą się zrządzeniem losu. Takim ludziom naprawdę trudno cokolwiek wytłumaczyć; łatwiej jest, gdy o tym opowiadam podczas szkoleń, bo tego typu przykłady jednak działają na wyobraźnię.
To było widać, gdy opowiadałem o tragicznym wypadku
czterolatka. Chłopczyk wszedł bez opieki do pomieszczenia,
w którym maszyna rozdrabniała buraki. Dziecko podeszło do
nieosłoniętej przekładni pasków klinowych i przez pochwycenie szalika zginęło na miejscu; jego główkę znaleziono kilka metrów dalej.
Jak inspektorzy przepracowują tak głębokie emocje?
Dobrze sprawdzają się tu mniej formalne rozmowy w gronie kolegów, gdy opowiadamy o rozmaitych sytuacjach zawodowych, także tych najtrudniejszych. To jest bardzo potrzebne również dla młodszych inspektorów. Chodzi nie tylko o to, by zbyt szybko się nie wypalili, ale przede wszystkim,
by nie przenosili tych emocji do domu. Szkoda, że nie chcą
korzystać z naszego doświadczenia, także w radzeniu sobie
ze stresem podczas kontroli. Pamiętam, że nie brakowało go
np. wtedy, gdy uczestniczyłem w nocnych akcjach legalności
zatrudnienia. Przeprowadzaliśmy je kiedyś wspólnie z urzędem kontroli skarbowej i policją . Zasadą było, że przed kontrolą żadna z osób biorących w niej udział nie mogła wiedzieć, do jakiego zakładu idziemy. Pewnego razu była to ol-

brzymia dyskoteka, w której na miejscu mieliśmy do czynienia z nietrzeźwymi i agresywnymi ludźmi. Innym razem kontrolowaliśmy hurtownię artykułów spożywczych, w której
bez umów zatrudnieni byli pobliscy rolnicy. Gdy nas zobaczyli, zaczęli uciekać i chować się nawet na regałach. Ta sytuacja mogła się skończyć dla kogoś wypadkiem. Do dziś zastanawiam się, gdzie leży granica działania, gdy w grę może
wchodzić niebezpieczeństwo, dla którejkolwiek ze stron.
Był pan kiedyś w takiej sytuacji podczas kontroli?
Pojechałem kiedyś do Sierakowic do zakładu naprawy samochodów. Tam zobaczyłem, że zakład już działa, choć jego
budowa nie była jeszcze zakończona i odebrana, na pierwsze piętro, gdzie mieściło się biuro, wchodzono po drabinie.
Gdy zorientowano się, że mogę to zakwestionować, wyprowadzono mnie na zewnątrz i zaczęto straszyć, używając wulgarnych słów. Pojechałem więc na policję i wróciłem na miejsce w jej asyście. Pracodawca, którego wcześniej nie było, zaczął mnie przepraszać i zapewniać, że nie miał z tym nic
wspólnego. Innym razem kontrolowałem pracodawcę, na
którego skarżyli się pracownicy, że źle ich traktuje. Gdy poprosiłem go, by wytłumaczył się z zarzutów, kazał mi opuścić
zakład i zamknął za mną furtkę na klucz. Obawiając się o pracowników, którzy mi zaufali, od razu wróciłem tam przez
dziurę w ogrodzeniu, na co w żartach zwróciłem uwagę pracodawcy i to rozładowało sytuację. Oczywiście nie uniknął
on kary, a do zakładu wracałem jeszcze, by upewnić się, że ludzie mają się tam już dobrze. Nieraz przekonałem się, że warto być nieustępliwym, mimo różnych niedogodności. Osiąga
się wtedy cel i dotrzymuje się słowa danego ludziom.
Dziękuję za rozmowę.

Nowości wydawnicze
Od kilku lat w Polsce
prowadzona jest intensywna modernizacja infrastruktury kolejowej. Obecnie utrzymywanych jest
około 19 000 kilometrów linii kolejowej. Przebudowy i
remontów tej sieci podejmują się coraz częściej firmy
budowlane, których pracownicy nie mają wcześniejszych
doświadczeń z pracą na kolei.
Główne zagrożenia występujące podczas robót budowlanych prowadzonych na czynnych liniach kolejowych to potrącenie przez maszyny eksploatowane w obrębie budowy,
modernizacji toru, a także potrącenie przez pojazdy trakcyjne przejeżdżające w sąsiedztwie
wykonywania robót. Dodatkowym obciążeniem brygad budowlanych jest możliwość porażenia prądem elektrycznym z sieci trakcyjnej. Autor broszury omawia zasady bezpiecznego wykonywania pracy oraz poruszania się
po terenie kolejowym. Broszura
przeznaczona jest dla pracowników firm budowlanych, którzy
chcą uzupełnić swoją wiedzę o bezpiecznej pracy na torach.
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Pod
inspektorską
lupą
O krok
od porażenia
Kontrolę przestrzegania
przepisów bezpieczeństwa
pracy na terenie budowy
budynku podstacji trakcyjnej przeprowadził w czerwcu ub.r. inspektor pracy z
OIP w Olsztynie. Stwierdził
m.in. liczne nieprawidłowości w zakresie eksploatacji
urządzeń elektrycznych.

Przy remontowanym budynku eksploatowane było rusztowanie, które
nie posiadało na dwóch pomostach
bocznych balustrad składających się z
poręczy, krawężnika i poprzeczki. Na
kilku pomostach balustrady nie miały
poprzeczek i krawężników. Kontrola
wykazała ponadto liczne nieprawidłowości w zakresie eksploatacji urządzeń
elektrycznych.
Nie zapewniono ochrony przed porażeniem prądem w instalacji elektrycznej eksploatowanej na terenie budowy, w szczególności: przewód przedłużacza elektrycznego 3-f zasilającego betoniarkę, podłączony do instalacji
o napięciu 230/400V, miał uszkodzoną
izolację przy wtyczce; ponadto uszkodzoną izolację miały: przewód przyłączeniowy przy włączniku betoniarki
oraz przewód przedłużacza elektrycz-

nego 1-f podłączony do instalacji o napięciu 230V.
Pracownicy firmy byli narażeni na
porażenie prądem elektrycznym, ponieważ przewód przedłużacza elektrycznego 1-f podłączony do instalacji
o napięciu 230V miał uszkodzoną obudowę wtyczki, przewód przyłączeniowy ładowarki akumulatorów miał
uszkodzoną izolację przy ładowarce, a
przewód przyłączeniowy odbiornika
radiowego miał uszkodzoną izolację
przy wtyczce.
Inspektor stwierdził również, że na
terenie budowy zastosowano przewody elektryczne giętkie inne niż typu
H07 RN-F (nieodporne na ścieranie i na
wodę).
W wyniku kontroli inspektor wydał
m.in. sześć decyzji wstrzymania eksploatacji, które dotyczyły:
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Z obrad o bezpieczeństwie w budownictwie

●

rusztowania – do czasu zapewnienia balustrad składających się z poręczy, krawężnika i poprzeczki;
● przedłużaczy elektrycznych 1-f i
3-f – do czasu zapewnienia ochrony
przeciwporażeniowej podstawowej;

● betoniarki – do czasu zapewnienia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej;
● przedłużacza elektrycznego 1-f do czasu zapewnienia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej (sprawnej
wtyczki);
● odbiornika ładowarki akumulatorów – do czasu zapewnienia ochrony
przeciwporażeniowej podstawowej;
● odbiornika radiowego – do czasu
zapewnienia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej.
W związku ze stwierdzonymi na budowie nieprawidłowościami w zakresie
bezpieczeństwa pracy inspektor pracy
zastosował wobec pracodawcy karę
grzywny w drodze mandatu.

Jacek Żerański
OIP Olsztyn
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Poszukiwaniu nowych metod uświadamiania pracownikom budownictwa i eliminowania zagrożeń wypadkowych poświęcone
było posiedzenie Rady Głównego Inspektora Pracy do Spraw Bezpieczeństwa Pracy
w Budownictwie, zorganizowane pod koniec ub.r. w siedzibie Głównego Inspektoratu Pracy. W obradach, którym przewodniczył Zbigniew Janowski, wzięli udział: szefowa Państwowej Inspekcji Pracy Iwona
Hickiewicz, zastępca przewodniczącego
Rady Ochrony Pracy Zbigniew Żurek i zastępca głównego inspektora nadzoru budowlanego Jacek Szer.
Diagnozę stanu wypadkowości w budownictwie na podstawie kontroli PIP przedstawił dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli GIP Krzysztof Kowalik. Zwrócił uwagę na
spadek liczby poszkodowanych w wypadkach przy pracy w
budownictwie w ostatnich trzech latach. Zmniejsza się też
liczba poszkodowanych śmiertelnie.
Jednocześnie w ostatnich latach w strukturze wypadków
badanych przez PIP wg statusu zatrudnienia poszkodowanych zwiększa się udział wypadków, którym ulegają osoby
świadczące pracę na innych podstawach niż stosunek pracy.
Ponad połowa poszkodowanych ulega wypadkom śmiertelnym lub ciężkim. Także ponad połowa badanych przez PIP
wypadków w budownictwie ma miejsce w mikroprzedsiębiorstwach, zatrudniających do 9 pracowników. Prawie co
drugi poszkodowany ulega wypadkowi w wyniku upadku z
wysokości.
Najczęściej wypadkom ulegają osoby o krótkim stażu pracy w danym zakładzie. Znacząca część przyczyn tych zdarzeń
wynika z niedostatecznego przygotowania pracujących do
wykonywania pracy, w tym z braku lub niewłaściwie przeprowadzonych wstępnych szkoleń bhp, braku aktualnych
orzeczeń lekarskich o niewystępowaniu przeciwwskazań do
pracy na określonym stanowisku, braku informacji przekazywanych pracownikom o istniejących zagrożeniach i środkach ochrony, a także z niewłaściwego przygotowania zawodowego do wykonywanej pracy (braku uprawnień kwalifikacyjnych wymaganych w określonych branżach).
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Krzysztof Kowalik podkreślił, że wśród przyczyn wypadków ustalonych przez inspektorów pracy dominują przyczyny organizacyjne oraz ludzkie, tj. wynikające ze stanu psychofizycznego i zachowań człowieka. Przyczyny techniczne,
związane ze stanem technicznym sprzętu roboczego i zastosowanych przy nim środków ochronnych, stanowią mniejszy
procent i często są wynikiem nieprawidłowości stwierdzanych w dwóch pozostałych grupach. Oznacza to, że bez
kosztownych inwestycji w środki wyposażenia technicznego
można znacząco ograniczyć liczbę przyczyn wypadków przy
pracy w budownictwie.
W komentarzu do przedstawionej analizy zastępca głównego inspektora pracy Leszek Zając podkreślił priorytetowość działań nadzorczo-kontrolnych PIP w budownictwie.
Powiedział, że w celu osiągnięcia trwałej poprawy bezpieczeństwa pracy na budowach konieczne jest dalsze wzmacnianie współpracy inspekcji pracy z partnerskimi organami
nadzoru i kontroli, zwłaszcza Głównym Urzędem Nadzoru
Budowlanego i Urzędem Dozoru Technicznego, a także
współdziałanie z sygnatariuszami Porozumienia dla bezpieczeństwa w budownictwie.
Koordynator Porozumienia Michał Wasilewski omówił
nowe inicjatywy tego gremium zmierzające do znacznego
ograniczenia liczby wypadków przy pracy na budowach. W
najbliższym sezonie szkoleniowym szkolenia okresowe dla
pracowników wszystkich sygnatariuszy Porozumienia mają
być prowadzone w oparciu o wspólne programy i takie same
prezentacje. Każdy pracownik produkcyjny będzie przechodzić takie szkolenie raz w roku, a pracownik nadzoru – raz na
3 lata. Sygnatariusze zamierzają także podjąć działania, których celem jest upowszechnienie obowiązujących w Porozumieniu szkoleń na rynku budowlanym i zachęcenie firmy
podwykonawczych do korzystania z tych samych programów szkoleniowych.
W najbliższym czasie liczba firm tworzących Porozumienie
ma wzrosnąć do 10 (z dotychczasowych 8), co powinno
umożliwić sygnatariuszom jeszcze większe oddziaływanie
na stan bhp na polskich budowach.
Przewodniczący Rady Głównego Inspektora Pracy do
Spraw Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie Zbigniew Janowski mówił o potrzebie rozwijania działań prewencyjnych i edukacyjnych, kształtowania pożądanej świadomości
pracowników budowlanych w zakresie bezpiecznego prowadzenia robót. Celem inicjatyw podejmowanych przez
wszystkie podmioty zainteresowane stanem bhp w budownictwie powinno być: zero wypadków przy pracy.
(D.D.)
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Takie też były moje pierwsze wrażenia, gdy z inspektorami zwiedzałam duże fabryki, gdy roztaczał się przedemną
cały obraz wytwórczości, znany mi jedynie z książek i opisów.
Bliższe jednak zetknięcie się z życiem fabryki zaczęło powoli przytłumiać ten, zdawałoby się niezatarty, obraz zdobyczy techniki na usługach człowieka. Na pierwszy plan wysunęła się szara postać robotnika. Przestał być w moich oczach
przytwierdzonem do maszyny kółkiem, jej częścią składową.
Stał się osią, na której koncentrowała się cała moja uwaga.
Nie widziałam już cudów techniki, a jedynie wyzyskiwanego
niewolnika, który wszystkie swoje siły, całą młodość niesie
pracodawcy w ofierze, by być odrzuconym jak zniszczony
łachman, gdy sił tych zbraknie, gdy młodość przeminie; który dzień cały bez przerwy wykonywa żmudną swą pracę, a
wzamian nie ma ludzkiego ustosunkowania się do siebie
i odpowiednich warunków pracy.
A jednak w tych czasach nie orjentowałam się w całej pełni
w nadmiernym wysiłku, jakiego praca fizyczna wymaga od
robotnika, nie zdawałam sobie dokładnie sprawy ze zgubnego jego wpływu na organizm człowieka. Dopiero głębsze badanie tej pracy, jak to czyniła Krahelska w mojej obecności
i z moim udziałem, otworzyło mi oczy na tę stronę pracy fabrycznej i wywołało ciężkie uczucie niemiłosiernego wykorzystywania przez fabrykę sił człowieka dla swojej osobistej
korzyści. Z badań tych wynikał niezbicie fakt, niedoceniany
należycie przez społeczeństwo, że robotnica (tak samo zresztą jak i robotnik) jest przeważnie eksploatowana ponad miarę, że jest traktowana nie jak żywa istota ludzka, która ma
swe troski, uczucia, pragnienia, ale jak rzecz bezduszna,
zwierzę pociągowe.
Nikomu ze zwiedzających wspaniałe hale fabryczne nie
przychodzi na myśl, że zmuszani stale do codziennego, przekraczającego ludzkie możliwości, wysiłku fabrycznego, połączonego z nadmiernem podnieceniem psychicznem, robotnicy zatracają swoją osobowość, stają się automatami, miarowo wykonującemi wciąż te same czynności, w tempie, które maszyna im nadaje, a jednocześnie jednostronny wysiłek
wciąż tych samych mięśni, nieprzerwane działanie szkodliwych czynników na wciąż te same organy ludzkie sprawiają,
że automat ten, niekonserwowany i nieodświeżany jak maszyny, coraz to traci coś ze swych sił żywotnych, coraz to bardziej się zużywa, aż wreszcie przeżarty przez choroby zawodowe, wyczerpany fizycznie i duchowo, zobojętniały dla
świata, który zna tylko z najgorszej strony, staje się przedwcześnie ruiną człowieka.

Dużo się dziś mówi o stwarzaniu kulturalnych rozrywek dla dzielnic robotniczych, o
udostępnieniu jak najszerszym warstwom
społeczeństwa korzystania z nich, o szerzeniu
w masach poczucia estetyki i piękna. Ale czy
inicjatorzy tych pożytecznych poczynań zdają sobie sprawę, że najbardziej dostępne rozrywki nie pociągną rzeszy pracujących w tych
warunkach robotników dla tej prostej przyczyny, że przemęczony robotnik marzy tylko
po powrocie do domu o odpoczynku, że jego
jedynem pragnieniem jest ułożyć zmęczone
członki do ciężkiego snu. A nikt nie przypuszcza, że i wtedy niejednokrotnie zabójcze działanie całodziennej pracy go prześladuje, że
prowadzi dalej swą podkopującą robotę. Odpoczynek do chwili całkowitego pogrążenia
się we śnie jest dla niego większą męczarnią
niż praca. Słyszy wśród ciszy domowego
ogniska huk maszyn, widzi czerwone błyski
przed oczami i nerwowy wstrząs podrzuca go
od czasu do czasu. A gdy w wolny od pracy
dzień świąteczny budzi się o zwykłej godzinie, przygniata go cisza domowa, brakuje mu
huku maszyn, z któremi zrósł się jego organizm.
I dopiero dziś, gdy pisząc te wspomnienia,
odtwarzam w pamięci wszystkie dawniejsze
wrażenia i widzę w perspektywie całokształt
warunków pracy robotników w przemyśle i
nieodłącznych wysiłków ich przy tej pracy,
uświadamiam sobie wyraźnie, że nie tylko my,
dawne i obecne inspektorki pracy, nie tylko badający te sprawy fachowcy, ale całe społeczeństwo winno protestować wielkim głosem przeciwko robieniu z żywego człowieka bezdusznego automatu. Protestować nie tylko dlatego,
że skraca się świadomie życie pożytecznej cennej jednostki, ale że tej jednostce nie daje się
poznać w pełni życia, poznać jego jasnych, radosnych przejawów. Przy tak wyczerpującej
bowiem pracy nie jest ona w stanie mieć kulturalnych zainteresowań i choćby minimalnych
aspiracyj duchowych, nie jest w stanie korzystać w pełni z życia. Przestaje być człowiekiem,
staje się wołem roboczym.”
Maria Kirstowa
(fragment z książki H. Krahelskiej, M. Kirstowej i S. Wolskiego, Ze wspomnień inspektora
pracy, Warszawa 1936, s. 275-278; z drobnymi
skrótami)
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Ze wspomnień inspektora pracy
„Czy przygodny widz może odrazu zorjentować się w istocie
pracy robotnika, czy może zrozumieć życie fabryczne tak, jak
rozumieją je i odczuwają inspektorzy pracy, dla których tego
rodzaju obserwacje są codzienną czynnością zawodową?
Oględziny fabryki i wtajemniczenie się choćby powierzchowne w szczegóły produkcji wzbudzają bezspornie zainteresowanie każdego zwiedzającego ją, zwłaszcza jeżeli nie
ma on nic wspólnego z przemysłem, nie miał nigdy bliższej
styczności z fabryką. Duża fabryka, puszczona całym pędem
w ruch, sprawia niezatarte wrażenie druzgocącej siły, ujętej
przez człowieka w żelazne karby. Zaznajomienie się zaś ze
stroną techniczną jej produkcji, począwszy od prac przygotowawczych poprzez wszystkie działy wytwarzania składowych części przedmiotu fabrykacji aż do działu wykańczania
wyprodukowanej całości – mimowoli zmusza do zastanowienia się nad zdobyczami nowoczesnej techniki i nad celową organizacją pracy. Chociażby widok zardzewiałych żelaznych sztab i nieprzydatnego zdawałoby się szmelcu, przetworzonych w żarze w lśniącą stal, a dalej w pręty, kółka, rurki, śrubki, misterne drobne sprężynki, kulki i tym podobne
cząstki składowe, wreszcie cały zmontowany zdolny do użytku czy to karabin, nabój, pocisk, czy to błyszczący od świeżych farb wagon kolejowy!
Przechodzi się raz i drugi przez wszystkie sale fabryczne,
ogląda się z rosnącem zaciekawieniem te czarodziejskie przeistoczenia i ogarnia się w zdumieniu jeszcze raz wzrokiem całą
potężną halę fabryczną. Stoi się wśród huku maszyn i patrzy
się na ten cały świadomy swego celu ruch. I duma rozpiera
człowieka, gdy sobie uprzytomni, że to nie siły nadprzyrodzone, a genjalny umysł ludzki powołał do życia te stalowe cielska
potwornych maszyn, ożywił je, zaklął w siłę niespożytą, energję, przewyższającą wielokrotnie siły setek ludzi i zmusił do
pracy prawie rozumnej dla swego pożytku.
Jakże małą wydaje się istota ludzka przy stworzonej przez
siebie maszynie! Chwilami ma się wrażenie, że obsługujący
te poruszające się miarowo kolosy człowiek zatracił swą osobowość, stał się jednem z tysiącznych kółek, wprawiających
je w ruch i wyzwalających ukryte w nich moce. Chwilami
znów, stojący w żarze iskrzącego się ognia, człowiek, mogący w każdej chwili unieruchomić cały ten rozpętany żywioł,
sprawia wrażenie tytana, władającego siłami przyrody.
A gdy się widzi pogodne lub skoncentrowane twarze robotników, słyszy dowcipne ich odpowiedzi na naiwne pytania zwiedzających fabrykę, ma się wrażenie współpracy pełnej harmonji człowieka z maszyną, niemal sielanki, idylli. Oto
radosny człowiek wśród posłusznych mu żywiołów!
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Dokończenie ze strony 36.

Śmiertelne poparzenia
W trakcie kontroli ustalono, że podczas szlifowania odlewów z Mg dochodziło w przeszłości do iskrzenia ze szlifierek i zapalenia pyłu, które pracownicy sami gasili gaśnicami typu D. Gdy
szlifierka iskrzyła, pracownicy wyłączali
kabel elektryczny z gniazda i wynosili
ją na zewnątrz wiaty.
Przeprowadzone przez jednostkę badawczą (na zlecenie zakładu) badania
wybuchowości pyłu w powietrzu wykazały, że ziarna Mg o wielkości 0,195
mm tworzą z powietrzem mieszaninę
wybuchową – dolna granica wybuchowości wynosi 38 g/m3, co oznacza, że
atmosfera taka mogła powstać w obszarze upadku szlifierki, która uniosła
pył z podłogi podczas pracy.
Pośrednią przyczyną wypadku było
wykonywanie szlifowania odlewów Mg

wykonano bez projektu technicznego
zaopiniowanego przez służbę bhp w
zakładzie. Stanowiska pracy nie zostały
wyposażone w miejscowe wyciągi
pyłu. Instalacja elektryczna pod wiatą
była prowizoryczna, nie dokonano pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. Instalacja sprężonego
powietrza również była wykonana prowizorycznie. W trakcie kontroli ustalono, że podłączenie do instalacji sprężonego powietrza kilku szlifierek pneumatycznych powodowało spadek ciśnienia powietrza i ich zatrzymywanie
się w czasie szlifowania. Prawdopodobnie to powodowało, że pracownicy
używali szlifierek elektrycznych, a nadzór to tolerował.
W trakcie kontroli ustalono, że iskrzenie czy zapalenie się szlifierki podczas

na prowizorycznie urządzonych stanowiskach pod wiatą, które nie zapewniały bezpiecznego wykonywania prac
szlifowania, podczas których powstawał pył tworzący z powietrzem mieszaniny palne i wybuchowe.
Wiatę i instalacje wewnątrz niej
(sprężonego powietrzna i elektryczna)

szlifowania magnezu nie było sporadyczne i pracownicy mieli na to sposób
– wyłączali szlifierkę z gniazda i wynosili na zewnątrz wiaty. Ponadto podczas
szlifowania odlewów Mg stosowano co
kilka minut do spryskiwania specjalny
preparat o własności skrajnie łatwo
palnej. Spryskiwanie miało zapobiegać
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„przyklejaniu się” szlifowanego stopu
Mg do tarczki lub listków szlifierskich.
Po wypadku znaleziono pod wiatą kilka pojemników po tym preparacie.
Inspektor pracy ustalił następujące
przyczyny wypadku:
● nie dokonano udokumentowanej
oceny ryzyka zawodowego przy wykonywaniu prac szlifowania stopów Mg
(które tworzą w powietrzu atmosfery
wybuchowe) i nie zapoznano zainteresowanych pracowników z tą oceną;
● pracownicy nie zostali poddani
szkoleniu bhp przy szlifowaniu stopów
Mg (pracodawca nie udokumentował
faktu przeprowadzenia takiego szkolenia przed dopuszczeniem pracowników do szlifowania stopów Mg i nie
okazał szczegółowego instruktażu bhp
przy tych pracach);
● pracodawca nie opracował instrukcji stosowania i warunków stosowania podczas szlifowania odlewów
Mg specjalnego preparatu o własności
skrajnie łatwo palnej;
● nie zapewniono pracownikom w
dniu wypadku odzieży roboczej trudnopalnej i antystatycznej (nie okazano
dokumentu wydania pracownikom
takiej odzieży – Kartoteki odzieży roboczej);
● wprowadzono proces szlifowania
odlewów Mg bez uprzedniego ustalenia stopnia szkodliwości dla zdrowia
pracowników i podjęcia odpowiednich
środków profilaktycznych;
● tolerowano wykonywanie prac
niezgodnie z przepisami bhp i nie zapewniono właściwego nadzoru podczas wykonywania prac szlifowania
stopów Mg;
● nie wyznaczono i nie oznakowano
bezpośredniej strefy zagrożenia pożarem i wybuchem dookoła wiaty, gdzie
prowadzono prace oczyszczania odlewów z magnezu.
starszy inspektor – specjalista
Ryszard Cebula
OIP Rzeszów
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pracowników pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk // Dziennik
Ustaw. – 2014, poz. 1488.
Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 25 września 2014 r. w
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sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty
zasiłków z ubezpieczenia społecznego w
razie choroby i macierzyństwa // Dziennik
Ustaw. – 2014, poz. 1594.
Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 16 września 2014 r. w
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu usprawiedliwiania
nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy // Dziennik
Ustaw. – 2014, poz. 1632.
Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 27 listopada 2014 r. w
sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe w roku 2015 oraz
przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia //
Monitor Polski. – 2014, poz. 1137.
Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 10 lipca 2014 r. w
sprawie wykazu norm zharmonizowanych
// Monitor Polski. – 2014, poz. 1052.
Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 listopada
2014 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji
podstawy wymiaru zasiłku chorobowego
przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2015 r. // Monitor
Polski. – 2014, poz. 1126.
Oświadczenie rządowe z dnia 16 września 2014 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem Administracyjnym w sprawie stosowania Umowy
między Rzecząpospolitą Polską a Republiką
Mołdawii o ubezpieczeniu społecznym,
podpisanym w Warszawie dnia 9 września
2013 r. // Dziennik Ustaw. – 2014, poz. 1463.
Oświadczenie rządowe z dnia 11 października 2013 r. w sprawie wejścia w życie
zmian do Przepisów załączonych do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu śródlądowymi drogami
wodnymi towarów niebezpiecznych (ADN),
zawartej w Genewie dnia 26 maja 2000 r.,
obowiązujących od dnia 1 stycznia 2013 r.
// Dziennik Ustaw. – 2014, poz. 1633.
Porozumienie Administracyjne w sprawie stosowania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Mołdawii o ubezpieczeniu społecznym, podpisane w War-

szawie dnia 9 września 2013 r. // Dziennik
Ustaw. – 2014, poz. 1462.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z
dnia 9 października 2014 r. uchylające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy przy obsłudze przenośników
// Dziennik Ustaw. – 2014, poz. 1456.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 29 października 2014 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie inspekcji państwa portu // Dziennik Ustaw. –
2014, poz. 1511.
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie
urlopów żołnierzy zawodowych // Dziennik
Ustaw. – 2014, poz. 1503.
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego
odnoszących się do niektórych specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych oraz rodzajów
urządzeń, przy których obsłudze wymagane
jest posiadanie szczególnych kwalifikacji //
Dziennik Ustaw. – 2014, poz. 1678.
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie
warunków technicznych dozoru technicznego odnoszących się do niektórych specjalistycznych urządzeń transportu bliskiego oraz rodzajów urządzeń, przy których
obsłudze i konserwacji wymagane jest posiadanie szczególnych kwalifikacji // Dziennik Ustaw. – 2014, poz. 1679.
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 listopada 2014 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania
spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości
innych sądów rejonowych // Dziennik
Ustaw. – 2014, poz. 1681.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z
dnia 7 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych
w zakładach górniczych // Dziennik Ustaw.
– 2014, poz. 1654.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia
17 października 2014 r. w sprawie systemów wymiany informacji w zakresie dotyczącym zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej // Dziennik Ustaw. – 2014, poz. 1474.
Ustawa z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej // Dziennik Ustaw. – 2014, poz. 1662.
Opracowała: Danuta Szot
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Okręgowy Inspektorat Pracy

Oddział PIP w Koszalinie

w Szczecinie

I rząd od lewej: Justyna Filipczak, mł. inspektor;
Anna Wawrzyniuk-Nowaczyk, mł. inspektor; Jolanta Nowicka, sekretarz; Krystyna Zakrzewska,
nadinspektor, kierownik Oddziału w Koszalinie; Maria Szpilak-Duwe, radca; Maria Goerig, statystyk;
Joanna Zakrzewska, mł. specjalista.
II rząd od lewej: Mieczysław Tomaszewski, mł.
specjalista; Dariusz Lubarczyk, st. inspektor – specjalista; Mariusz Wołkowicz, st. inspektor – specjalista; Waldemar Prochota, st. inspektor – specjalista;

Grzegorz Dropko, st. inspektor – specjalista; Krzysztof Berus, nadinspektor; Roman Waszkiewicz st. inspektor – specjalista; Paweł Danilewicz, nadinspektor; Cezariusz Czerkas, st. inspektor – specjalista;
Zygmunt Kanigowski, nadinspektor; Jakub Wiącek,
kandydat na podinspektora; Jan Stokowiec, st. inspektor – specjalista; Marek Głos, kandydat na podinspektora.
Fot. Krzysztof Berus

Pracownicy Państwowej Inspekcji Pracy
w 2015 roku

I rząd od lewej: Wiesława Kowalska, gł. księgowa; Magdalena Baścikowska, sekretarz; Waldemar Kozłowski,
z-ca okręgowego inspektora pracy ds. nadzoru; Marian
Szyszko, okręgowy inspektor pracy; Grażyna Karolska,
z-ca okręgowego inspektora pracy ds. prawno-organizacyjnych; Jolanta Adamczyk-Pyzel, nadinspektor; Elżbieta Nawarecka, st. specjalista.
II rząd od lewej: Anita Wencel, st. radca; Grażyna Pawlata-Ich, nadinspektor; Małgorzata Popek, radca prawny;
Bogumiła Podyma-Szczerba, st. inspektor - specjalista;
Małgorzata Gibała, radca; Aleksandra Sypytkowska,
statystyk; Dorota Skrzypczyńska, st. inspektor; Karolina

Zysk, st. inspektor; Urszula Żeromska-Samek, mł. inspektor; Katarzyna Kowalska, st. radca; Justyna Kaczmarczyk, st. księgowa; Beata Iwańska-Szarycka, z-ca gł. księgowej; Maciej Kwiatkowski, st. inspektor; Marcin Prokop,
mł. specjalista.
III rząd od lewej: Mariusz Uziębło, st. inspektor; Zofia
Zawiślak, nadinspektor; Joanna Duklanowska, st. inspektor – specjalista; Halina Tomicka, st. maszynistka;
Maria Kopacka, st. inspektor; Dorota Muras, nadinspektor; Monika Ferens-Perlińska, nadinspektor; Wojciech
Wolicki, kierownik sekcji analiz i informatyki; Anna Mędr-

kiewicz, st. księgowa; Janusz Ignaczak, nadinspektor; Rafał Sojka, st. inspektor – gł. specjalista.
IV rząd od lewej: Artur Kempkiewicz, st. inspektor; Szymon Skorupski, radca; Krzysztof Żak, st. radca; Artur
Kwiatkowski, st. inspektor; Monika Żukowska, mł. specjalista; Beata Białek, mł. specjalista; Małgorzata Klowan,
st. inspektor – specjalista; Lucyna Żejmo-Prawicka, radca
prawny; Michał Kafarski, st. inspektor – specjalista; Jarosław Białas, st. inspektor – gł. specjalista.
V rząd od lewej: Borys Guss, specjalista; Artur Kaczmarkiewicz, st. inspektor; Iwona Lelo-Kędzierska, nadinspektor; Dariusz Rosiński, st. statystyk; Jacek Szczerba, st. in-

spektor; Robert Golański, inspektor; Wojciech Wąsowski,
st. inspektor.
VI rząd od lewej: Grzegorz Czajkowski, nadinspektor;
Ryszard Araszkiewski, st. inspektor; Andrzej Minko, inspektor; Jacek Wojciechowski, st. inspektor – specjalista;
Wiesław Banasiak, kierownik sekcji organizacji; Borys Badowski, st. inspektor; Radosław Rzepka, mł. inspektor.
VII rząd od lewej: Kazimierz Urbanowicz, inspektor;
Piotr Wawruszczak, mł. inspektor; Wiesław Kafarski,
nadinspektor; Piotr Tworek, st. inspektor – specjalista; Dariusz Gliński, inspektor.
Fot. Krzysztof Berus

Ośrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy
im. Profesora Jana Rosnera we Wrocławiu
I rząd od lewej: Aleksander Mojsa, informatyk;
Magdalena Czermak-Bukała, główny specjalista; Ewa Brzosko, referent; Jacek Gąsior, zastępca dyrektora ds. administracyjnych; Joanna Kijkowska, starszy referent; Marzena Sosnowska,
starszy specjalista; Grażyna Panek, zastępca dyrektora ds. programowych; Beata Duszyńska,
starszy specjalista; Marta Myśliwiec, starszy specjalista.
II rząd od lewej: Dorota Szkutnik, główna księgowa; Małgorzata Sroka, księgowa; Magdalena
Lisowska, główny specjalista; Halina Nowicka,
starsza pokojowa; Anna Rybczyńska, recepcjonistka; Janusz Krasoń, dyrektor; Barbara Zeniuk,
starszy referent; Joanna Politowska, recepcjonistka.
III rząd od lewej: Elżbieta Hirschberg, starsza
pokojowa; Małgorzata Buchowiecka, kierownik
sekcji organizacyjno-prawnej; Aldona Matyjek,
starszy specjalista; Małgorzata Marszałek, głów-

ny specjalista; Elwira Janczyńska, kierownik działu kształcenia; Danuta Głowacka, główny specjalista; Karol Styś, główny specjalista; Zbigniew
Lehmann, specjalista.
IV rząd od lewej: Zbigniew Bekesza, konserwator; Grażyna Kosińska, starsza pokojowa; Krystyna Juszkiewicz, starsza pokojowa; Izabela Pańków, kelnerka; Elżbieta Kozłowska, kelnerka
zmianowa; Tomasz Matczyński, kierownik sekcji
gastronomicznej; Paweł Senkowski, kucharz.
V rząd od lewej: Jurand Jamroz, specjalista; Dominika Pindera, starszy specjalista; Szymon Kaczor, starszy referent; Marek Twardowski, kierownik działu organizacji szkoleń i promocji; Dariusz Zieliński, starszy specjalista; Urszula Bartocha, starszy specjalista; Mariusz Kijkowski, kierownik sekcji hotelowej; Kalina Pietrzyk, starsza
księgowa; Sebastian Pikos, starszy specjalista (informatyk); Andrzej Konieczny, konserwator.
Fot. Romuald Sołdek

Pracownicy Państwowej Inspekcji Pracy
w 2015 roku

Oddział PIP w Łomży

Okręgowy Inspektorat Pracy
w Białymstoku

Oddział PIP w Suwałkach

Pracownicy Państwowej Inspekcji Pracy
w 2015 roku

Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku
I rząd od lewej: Waldemar Przyjemski, st. inspektor – specjalista; Urszula Sienkiewicz-Wilkaniec, inspektor; Małgorzata Komar, st. inspektor – gł. specjalista; Janina Perkowska, st. Radca; Agnieszka Marculewicz, st. radca; Elżbieta
Łapińska-Żurkowska, nadinspektor; Katarzyna Kluczyk,
mł. inspektor; Iwona Werdoni, inspektor; Beata Tofiluk, inspektor; Ewelina Koplińska, inspektor.
II rząd od lewej (siedzący): Anna Malko, radca; Aneta Pożarska, st. księgowa; Anna Łukaszuk, st. księgowa; Marta
Poniatowska, radca; Beata Brzozowska, gł. specjalista;
Marta Baczar, st. specjalista; Renata Gryckiewicz, radca;
Olga Owłasiuk, st. inspektor; Marta Kalicka, inspektor.
III rząd od lewej cały: Robert Rogiński, st. inspektor – specjalista; Marek Malinowski, mł. inspektor; Michał Nitkiewicz, st. inspektor; Bogdan Kołakowski, st. inspektor;
Agnieszka Iwanowska, księgowa; Piotr Oniszczuk, st. inspektor, Janusz Keller - st. inspektor; Leon Niedźwiedź, st.

inspektor; Roman Charkiewicz, st. inspektor - gł. specjalista;
Anna Leonkiewicz, inspektor; Karol Łapiński, nadinspektor; Antoni Szpiganowicz, nadinspektor; Jan Kasperowicz,
st. inspektor - gł. specjalista; Jan Matulewicz, nadinspektor;
Jacek Jankowski, st. inspektor - gł. specjalista; Radosław
Olkowski, st. inspektor – specjalista; Krzysztof Grabowski,
referent prawny; Jakub Kwaśniewski, kierownik sekcji analiz i informatyki; Jarosław Janowicz, z-ca okręgowego inspektora pracy ds. prawno-organizacyjnych; Maciej Starzyk, st. inspektor; Marek Aleksiejuk, okręgowy inspektor
pracy; Jerzy Derpa, z-ca okręgowego inspektora pracy ds.
nadzoru; Daniel Kubacik, st. inspektor – specjalista; Elżbieta Firsowicz-Niczyporuk, st. inspektor – specjalista; Jerzy
Buraczewski, nadinspektor; Piotr Szczęsny, st. inspektor –
specjalista; Michał Krętowski, st. inspektor – specjalista;
Marcin Borczyński, st. referent; Tomasz Werdoni, st. inspektor; Krzysztof Rusiłowicz, informatyk; Bogumiła Krupkowska, gł. księgowa; Bartłomiej Królik, gł. specjalista.

IV rząd od lewej: Marek Kalicki, st. inspektor; Bogusław
Choiński, st. inspektor; Rafał Tałałaj, referent prawny; Waldemar Lenkiewicz, nadinspektor; Marcin Jałowiec, inspektor; Eugeniusz Sołowiej, st. inspektor; Andrzej Kondrusik,
radca; Kazimierz Koper, st. specjalista; Wiaczesław Kuźma,
st. inspektor – specjalista; Krzysztof Rezanow, st. inspektor;
Tomasz Dobrzyński, mł. inspektor; Marek Wojciechowski,
gł. specjalista; Piotr Broniewicz, nadinspektor.
Fot. Andrzej Marculewicz
Oddział w Łomży
I rząd od lewej: Irena Zalewska, st. inspektor – specjalista;
Marzanna Klama-Barzyk, mł. inspektor; Katarzyna Lutostańska, st. inspektor; Mirosława Kucisz, st. radca.
II rząd od lewej: Piotr Florczyk, st. inspektor pracy – specjalista; Michał Zaręba, inspektor; Tomasz Kowalewski, inspektor; Sławomir Górski, st. inspektor – specjalista; Ewa Liżewska, statystyk; Krzysztof Jutrzenka, mł. specjalista; Zbigniew Hać, inspektor; Sławomir Szrajber, nadinspektor; Ja-

cek Gryczewski, st. inspektor - specjalista, Stanisław Gołąbecki, nadinspektor - kierownik Oddziału.
Fot. Mirosław Kucisz
Oddział w Suwałkach
I rząd od lewej: Krzysztof Ostasiewicz, st. inspektor – specjalista; Henryk Sznajder, st. inspektor – specjalista; Grażyna Ostrowska, radca; Grażyna Balczeniuk, statystyk; Mirosław Liszewski, nadinspektor - kierownik Oddziału; Romuald Stempski, nadinspektor; Halina Wnuczek, statystyk;
Robert Głębocki, st. inspektor – specjalista; Natalia Słyszewska-Konopko, inspektor; Marcin Puza, st. inspektor –
specjalista.
II rząd od lewej: Stanisław Hurcewicz, st. inspektor; Barbara Wiszniewska-Sobocińska, inspektor, Krzysztof
Szóstka, inspektor; Rafał Raźniewski, mł. inspektor; Marcin
Kleszczewski, st. inspektor – specjalista; Dariusz Uszak, mł.
inspektor.
Fot. Wojciech Otłowski

