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Rozwiązywanie umów o pracę na czas określony
Brak konieczności podania przez pracodawcę przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas
określony nie oznacza, że sąd pracy w żadnej sytuacji
nie jest uprawniony do oceny przyczyn wypowiedzenia
przez pracodawcę takiej umowy, a pracownik pozbawiony w tym zakresie ochrony.
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Dostosowanie środowiska pracy jako istotny element aktywizacji zawodowej osób
niepełnosprawnych - było jednym z tematów obrad Rady Ochrony Pracy na posiedzeniu 24 lutego br. w siedzibie Sejmu. Omawiano kończony właśnie projekt pn.
„Ramowe wytyczne w zakresie projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach”.
Projekt realizowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w partnerstwie
z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym
Instytutem Badawczym. Współfinansuje go Unia Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowane od dwóch lat przedsięwzięcie ma być
zakończone 28 lutego br.
Podstawowym celem projektu jest poszerzenie wiedzy
środowiska zawodowego osób niepełnosprawnych poprzez opracowanie i upowszechnienie wspomnianych
wytycznych. Składa się on z trzech komponentów.
Analityczno-badawczy, realizowany przez ekspertów
z CIOP-PIB, obejmuje diagnozę potrzeb i określenie rekomendacji w zakresie projektowania
obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób
niepełnosprawnych. Kampania społeczna, prowadzona przez PFRON,
ma na celu pogłębienie świadomości
pracodawców na temat korzyści płynących z projektowania środowiska
pracy w sposób dostępny dla niepełnosprawnych. Komponent upowszechniający służy natomiast polepszeniu wiedzy lekarzy medycyny
pracy, służb kontrolnych, architektów, pracodawców, przedstawicieli
organizacji pozarządowych, administracji lokalnej z zakresu projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób
niepełnosprawnych.
Kluczowe produkty projektu opracowali specjaliści
CIOP-PIB. Należą do nich m.in. publikacje: „Projektowanie
obiektów, pomieszczeń oraz przystosowanie stanowisk
pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach – Ramowe wytyczne” i „Przystosowanie obiek-

tów, pomieszczeń oraz stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach – Dobre praktyki”, 200 charakterystyk zawodów dla doradców zawodowych, lekarzy medycyny pracy itp., uwzględniających
perspektywę możliwości wykonywania zawodu przez
osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności, wizualizacje komputerowe, prezentujące podstawowe zasady
przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych, program komputerowy do wspomagania projektowania stanowisk pracy oraz lista kontrolna do oceny ergonomicznej środowiska pracy niepełnosprawnych.
W dyskusji członkowie Rady Ochrony Pracy z uznaniem
mówili o rezultatach projektu.

W innym punkcie obrad Rada pozytywnie zaopiniowała wniosek głównego inspektora pracy w sprawie odwołania Tomasza Gdowskiego ze stanowiska okręgowego
inspektora pracy we Wrocławiu.
W posiedzeniu, któremu przewodniczyła poseł Izabela
Katarzyna Mrzygłocka, wzięła udział Iwona Hickiewicz
- główny inspektor pracy z zastępcami: Małgorzatą
Kwiatkowską i Leszkiem Zającem.

Okładka:
fot. Barbara Babicz
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Wiadomości
nie tylko z kraju
W kopalni Bełchatów
Zastępca głównego inspektora pracy Leszek Zając oraz dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli GIP Krzysztof Kowalik spotkali się 22 stycznia br. z kierownictwem Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów, znajdującej się na Złotej Liście Pracodawców, laureatów prestiżowego konkursu
Państwowej Inspekcji Pracy „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” (laureat XIX edycji konkursu w 2012 r.). Dyrektor PGE Górnictwo i
Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego
Bełchatów Kazimierz Kozioł przedstawił historię kopalni, podstawowe
zasady jej funkcjonowania dotyczące eksploatacji złoża, transportu węgla brunatnego do pobliskiej elektrowni, rekultywacji terenów poeksploatacyjnych, omówił podstawowe problemy z zakresu organizacji pracy
oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w kopalni. W spotkaniu uczestniczyli
także zastępca dyrektora Oddziału, dyrektor techniczny Włodzimierz
Sarnecki, zawiadowca ruchu kopalni Marian Pirucki oraz okręgowy inspektor pracy w Łodzi Andrzej Świderski wraz z zastępcą Januszem
Grodzkim. W drugiej części wszyscy uczestnicy udali się na teren wyrobiska, gdzie bezpośrednio zapoznali się z pracą maszyn użytkowanych w
procesach produkcyjnych – koparek, zwałowarek, taśmociągów.

w PGE Oddział Elektrownia Turów w Bogatyni,
z udziałem przedstawicieli PIP. Zaproszono na
nią uczestników tego procesu inwestycyjnego,
w tym wszystkich podwykonawców, osoby
kierujące pracownikami, inżynierów budownictwa, koordynatorów ds. bhp, zakładowe
służby bhp; łącznie ok. 50 osób. Spotkanie prowadzili nadinspektor Dolnośląskiego Zespołu
ds. Budownictwa Jarosław Głowacki oraz
nadinspektor Mirosław Kocuba. Szef sekcji
budowlanej przedstawił podstawowe przepisy
bhp przy wykonywaniu prac budowlanych, a
Arkadiusz Kłos, zastępca okręgowego inspektora pracy ds. nadzoru OIP we Wrocławiu, omówił zagadnienia legalności zatrudnienia i prawnej ochrony pracy. Zorganizowano punkt konsultacyjny, gdzie pracownicy jeleniogórskiego
oddziału, specjalista Marta Jaromin oraz
młodszy specjalista Jarosław Branicki, udzielali porad prawnych i technicznych oraz rozdawali wydawnictwa PIP.

Poznaj
swoje prawa w pracy

Inwestycja wielka, ale bezpieczna
Bezpieczne prowadzenie robót ziemnych i innych prac budowlanych
rozpoczynającej się wielkiej inwestycji – budowy bloku energetycznego
było tematem konferencji szkoleniowej, która odbyła się10 lutego br.
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13 lutego br. w Zespole Szkół GastronomicznoSpożywczych w Olsztynie odbył się finał etapu
wojewódzkiego ogólnopolskiego konkursu
„Poznaj swoje prawa w pracy”, zorganizowanego przez OIP w Olsztynie przy współpracy z
olsztyńskim Kuratorium Oświaty. Wzięło w nim
udział 50 uczniów z 25 szkół ponadgimnazjalnych z terenu Warmii i Mazur. Byli to zwycięzcy
etapu szkolnego, który odbył się jesienią ubiegłego roku. Rywalizacja o nagrody i udział w
ogólnopolskich zmaganiach z zagadnień prawa
pracy i przepisów bhp była bardzo zacięta i wymagała dogrywki. Troje najlepszych: Patrycja
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Brozio z Zespołu Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie, Jacek Prokopczuk z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kresowiaków w Bartoszycach oraz Marcin Ziółkowski
z Zespołu Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Olsztynie, będzie w tym roku reprezentowało województwo warmińsko-mazurskie w etapie krajowym konkursu.
Także w Łodzi, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9, odbył się regionalny etap ogólnopolskiego konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy”
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 28
stycznia br. wzięło w nim udział 54 uczniów z 28
szkół o profilu zawodowym z województwa
łódzkiego. Po rozwiązaniu testu dotyczącego
prawa pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy
oraz udzielania pierwszej pomocy i po dogrywce wyłoniono trzech laureatów, w kolejności: Justynę Bartnik z Zespołu Szkół Elektryczno-Elektronicznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w
Radomsku, Daniela Tadeusiaka również z tej
szkoły oraz Klaudię Kulińską z Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Stanisława Staszica
w Tomaszowie Mazowieckim. Wezmą oni udział
w centralnych eliminacjach konkursu, które odbędą się w maju br. w Warszawie.

O walce z handlem ludźmi
Działania Państwowej Inspekcji Pracy dotyczące
problematyki handlu ludźmi do pracy przymusowej podejmowane w 2014 r., wyniki kontroli w
zakresie legalności zatrudnienia cudzoziemców
za ubiegły rok, współdziałanie ze Strażą Graniczną oraz współpraca międzynarodowa to główne
tematy omawiane na spotkaniu przedstawicieli
PIP z reprezentantami Ambasady Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Obyło się ono
6 lutego br. w siedzibie Głównego Inspektoratu
Pracy. Inicjatorem była strona amerykańska w
związku z prowadzonymi pracami nad rocznym
raportem na temat walki z handlem ludźmi. Ze
strony Ambasady USA w spotkaniu wzięły udział
Jean McArney oraz Katarzyna Dragan. GIP reprezentowali: dyrektor Departamentu Legalności Zatrudnienia Jarosław Leśniewski, główny
specjalista w tym departamencie Beata Krajewska, kierownik Sekcji Współpracy z Zagranicą
Marta Chodorowska oraz główny specjalista w
tej sekcji Robert Jaworski.
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Pracodawcy przyjaźni rodzinie
Podczas gali zorganizowanej 3 lutego br. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie Bronisław i Anna Komorowscy wręczyli statuetki i dyplomy w
konkursie „Dobry Klimat dla Rodziny”. W uroczystości wzięła udział Iwona Hickiewicz, główny inspektor pracy. Celem tego prezydenckiego
konkursu dla pracodawców jest upowszechnianie i promowanie najlepszych praktyk, które ułatwiają pracownikom godzenie życia zawodowego i rodzinnego. Rozwiązania, które nagrodzono, to m.in. elastyczny czas
pracy, możliwość wykonywania obowiązków służbowych z dzieckiem na
terenie firmy lub zdalnej pracy z domu, tworzenie przyzakładowych
przedszkoli, dofinansowanie opieki nad dzieckiem (np. żłobka lub niani),
organizowanie szkoleń dla rodziców, a także pomoc w adaptacji po nieobecności związanej z urlopem rodzicielskim. Laureatami konkursu zostali: w kategorii do 49 pracowników – firma Vermiculite Poland, w kategorii od 50 do 249 pracowników – firma Wessling Polska sp. z o.o., w kategorii powyżej 250 pracowników – LINK4 Towarzystwo Ubezpieczeń
S.A. oraz Nutricia Polska sp. z o.o.
(Kancelaria Prezydenta RP)

Posłowie przyjęli program
Komisja do Spraw Kontroli Państwowej na posiedzeniu 18 lutego br.
w gmachu Sejmu przyjęła program działania Państwowej Inspekcji Pracy
na rok 2015. Dokument, oceniony wcześniej pozytywnie przez Radę
Ochrony Pracy, przedstawiła Iwona Hickiewicz, główny inspektor pracy.
Podkreśliła, że priorytetami programu są: dążenie do minimalizowania
zagrożeń zawodowych i liczby wypadków przy pracy oraz poprawy przestrzegania uprawnień pracowniczych, a także budowanie kultury bezpieczeństwa pracy. W kontekście proponowanych działań kontrolnonadzorczych szefowa PIP wyraziła przekonanie, że drogą do trwałej poprawy warunków pracy jest odpowiedzialne zaangażowanie zarówno
pracodawców, jak i pracowników w tworzenie środowiska pracy zgodnego z przyjętymi standardami. W posiedzeniu, któremu przewodniczył
poseł Mariusz Błaszczak, wzięli udział zastępcy głównego inspektora
pracy Małgorzata Kwiatkowska i Leszek Zając oraz dyrektor Departamentu Planowania, Analiz i Statystyki GIP Lidia Szmit.
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rok i lata następne wprowadziło dodatkowe kryterium, tj.
posiadanie Dyplomu PIP. W trakcie szkolenia, w kontekście
działalności ZUL, omówiono zagadnienia związane z czynnikami szkodliwymi i niebezpiecznymi oraz stanowiskami,
procesami, maszynami i urządzeniami technicznymi w miejscu pracy, a także urządzeniami i instalacjami energetycznymi, środkami transportu, magazynowaniem i składowaniem
substancji oraz preparatów chemicznych, a zwłaszcza – nadzoru i kontroli stanu bhp. Uczestnicy szkolenia otrzymali
bezpłatne materiały edukacyjne.

Zagrożenia zawodowe
Przeciwdziałanie zagrożeniom chorobowym oraz związanym z występowaniem w środowisku pracy czynników szkodliwych dla zdrowia i niebezpiecznych, a także działania na
rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy były głównymi
zagadnieniami omawianymi na posiedzeniu Komisji Ograniczania Zagrożeń Zawodowych w dniu 11 lutego br. Podsumowano także działalność komisji w 2014 r. W obradach
uczestniczyli Stanisława Ziółkowska, okręgowy inspektor
pracy w Poznaniu oraz Tomasz Gajdziński, zastępca okręgowego inspektora pracy ds. prawno-organizacyjnych. Komisja ustaliła także harmonogram prac na rok bieżący. Komisja działająca jako organ konsultacyjno-doradczy Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Zagrożeń Zawodowych w latach
2013-2020, jest powoływana przez okręgowego inspektora
pracy w Poznaniu. W jej skład wchodzą przedstawiciele działających na terenie województwa wielkopolskiego organów
nadzoru nad warunkami pracy, organów administracji rządowej i samorządowej, organizacji pracodawców, związków
zawodowych, samorządów gospodarczych i zawodowych,
stowarzyszeń i innych organizacji, których statutowym zadaniem jest ochrona pracy.

Dla zakładów usług leśnych
W siedzibie Nadleśnictwa Świerklaniec pracownicy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach, w ramach programu
prewencyjnego dla zakładów usług leśnych, przeprowadzili
21 stycznia br. szkolenie z zakresu prawnej ochrony i technicznego bezpieczeństwa pracy. Nadleśnictwo Świerklaniec
w swojej procedurze przetargowej na usługi leśne na 2016

Złota kielnia
W Zespole Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie odbyły się w styczniu br. XLIV eliminacje okręgowe Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia”, w których wzięło
udział 96 uczniów z 17 szkół budowlanych z Kielc, Lubartowa,
Ryk, Tarnobrzega, Ostrowca Świętokrzyskiego, Stalowej Woli,
Puław, Radomia, Jarosławia, Lublina, Kolbuszowej, Brzozowa,
Sandomierza oraz Mielca. Nadinspektor Anna Smolarz spotkała się z nauczycielami, mówiła o przyczynach i skutkach wypadków przy pracy, jakie miały miejsce na terenie działania
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie, omówiła założenia programu prewencyjnego „Kultura bezpieczeństwa”, a także konkursu wiedzy o bhp organizowanego przez OIP w Lublinie, skierowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych o
profilu budowlanym. Uczestnikom przekazano materiały informacyjno-promocyjne.

Delegowanie pracowników
Międzynarodowa konferencja „Delegowanie pracowników,
wyzwania, praktyki, perspektywy” odbyła się 19-20 lutego br.
w Wilnie. Podsumowano projekt współfinansowany ze środków UE, którego koordynatorem był litewski związek zawodowy SOLIDARUMAS. W konferencji wzięli udział przedstawiciele instytucji publicznych i partnerów społecznych państw
partnerskich projektu: Litwy, Łotwy i Estonii. W trakcie konferencji zaprezentowano m.in. film dokumentalny poświęcony
problematyce delegowania obywateli Republiki Litewskiej do
czasowego świadczenia pracy na terenie UE. Dyskutowano na
temat implementacji do prawa krajowego dyrektywy
2014/67/WE oraz roli związków zawodowych działających
w krajach wysyłających jak i przyjmujących na rzecz ochrony
pracowników delegowanych przed nadużyciami na rynku
pracy. W konferencji wziął udział Dariusz Górski z Departamentu Legalności Zatrudnienia, który mówił o współpracy
międzynarodowej PIP podejmowanej w tym obszarze zagadnień, w szczególności na temat wymiany informacji z instytucjami właściwymi krajów UE/EOG i Szwajcarii w ramach działalności tzw. biura łącznikowego.
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Kodeks pracy w praktyce i na papierze – czas na zmiany!
Opinie wybitnych autorytetów w dziedzinie prawa pracy na
łamach „Inspektora Pracy”.

Rekodyfikacja prawa pracy
– trudna inwestycja
Z prof. dr hab. Michałem Seweryńskim,
senatorem RP,
rozmawia Danuta Rutkowska.
Panie profesorze, przewodniczył pan Komisji Kodyfikacyjnej
Prawa Pracy, złożonej z wybitnych znawców prawa pracy, która
pracowała nad stworzeniem nowego Kodeksu pracy. W efekcie
tych prac powstały dwa projekty, indywidualnego i zbiorowego
prawa pracy. Dlaczego pozostały na papierze, a my nadal bazujemy na Kodeksie, który chociaż wielokrotnie nowelizowany,
ma już ponad 40 lat?
Powołana przez rząd Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy
rozpoczęła prace w 2002 roku, a zakończyła je w grudniu
2006 roku. Wypracowane przez Komisję projekty kodeksów
odpowiadały potrzebom wynikającym z transformacji demokratycznej i społecznej gospodarki rynkowej; wzmacniały
też ochronę prawną osób wykonujących zatrudnienie niepracownicze. Gdyby wypracowane przez nas kodeksy zostały uchwalone, mielibyśmy lepsze prawo pracy i zapewne także lepszą praktykę w stosunkach pracy. Wstępna ocena rządowa kodeksów była pozytywna, ale partnerzy społeczni
odnieśli się do nich krytycznie, bo związkom zawodowym
wydały się one nie dość prospołeczne, a pracodawcom – nie
dość prorynkowe. Trudno było uzyskać porozumienie. Przypuszczam, że właśnie dlatego nasze projekty kodeksów
ostatecznie nie trafiły do parlamentu.
Czy nadal widzi pan profesor potrzebę stworzenia nowego
Kodeksu pracy? Na ile realne byłoby to dzisiaj?
Tak, widzę taką potrzebę, bo niezadowalający stan merytoryczny i legislacyjny naszego prawa pracy wymaga rekodyfikacji. Projekty opracowane przez Komisję Kodyfikacyjną
mogłyby być wartościowym punktem wyjścia dla takiego
przedsięwzięcia. Nadal jednak byłoby ono bardzo trudne,
nie tylko pod względem legislacyjnym, lecz także ze względu na konieczność znalezienia rozwiązań prawnych, interesy
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partnerów społecznych. Prawdopodobnie w obawie przed
tymi trudnościami ustawodawca poprzestaje na ciągłym nowelizowaniu Kodeksu pracy z 1974 roku i odpowiednich
ustaw szczególnych, chociaż najdalej idące zmiany zostały
już wprowadzone w pierwszym okresie transformacji ustrojowej w Polsce.
Czyli mała jest szansa na to, by mógł dzisiaj powstać nowy
Kodeks pracy…
Szanse są nikłe, bo nikłe są szanse na kompromisowe stanowisko partnerów społecznych i rządu w kluczowych sprawach polityki zatrudnienia w warunkach ciągle dokonujących się przekształceń naszej gospodarki, znajdującej się
pod rosnącym wpływem polityki unijnej. Potrzebna byłaby
zgoda partnerów społecznych; i pracodawców, i związkowców. Dotyczy to szczególnie sprawy ochrony pracowników
przed rozwiązaniem stosunku pracy, stosowania niepracowniczych form zatrudnienia oraz pozapłacowych kosztów zatrudnienia. W rządzie musi być także wola polityczna zmierzenia się z ryzykiem napięć społecznych, łączących się z
podjęciem zadania gruntownego uporządkowania prawa
pracy, w sposób odpowiadający uwarunkowaniom ustrojowym i gospodarczym. Rząd musi mieć przy tym nie tylko
przekonanie o potrzebie rekodyfikacji prawa pracy, ale także
musi posiadać jego klarowną wizję. Te warunki nie są dziś
spełnione i dlatego wprowadza się w prawie pracy zmiany
doraźne, najczęściej pod naciskiem społecznym lub gospodarczym, a także w konsekwencji realizacji obowiązku implementowania przepisów prawa Unii Europejskiej. Tak się
dzieje od 1989 roku, a w konsekwencji nasz system prawa
pracy przypomina wielokrotnie naprawiany gmach, którego
kształt, solidność i estetyka legislacyjna w wielu miejscach
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zasługują na krytykę. Jako teoretyk prawa pracy i doświadczony legislator wolałbym, tak jak architekt, wybudować
gmach prawa pracy od nowa (nie odrzucając jego zdrowych
konstrukcji), odpowiadający zasadom demokracji i społecznej gospodarki rynkowej, solidny i estetyczny pod względem wymagań techniki legislacyjnej. Dziś nie ma warunków
do podjęcia takiej trudnej inwestycji politycznej, ale warunki
się zmieniają, więc nie wykluczam, że rekodyfikacja prawa
pracy zostanie kiedyś w Polsce podjęta.
Szef Międzynarodowej Organizacji Pracy Guy Ryder stwierdził ostatnio, że za dużo jest w Polsce umów cywilnoprawnych,
co przekłada się negatywnie na sytuację gospodarczą. Należy
według niego zmniejszyć ich liczbę i lepiej uregulować, tak by
zatrudnienie w oparciu o te umowy przypominało bardziej zatrudnienie na umowę o pracę. Czy zdaniem pana profesora
możliwe jest objęcie chociaż częściową ochroną prawną zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, znajdujących się dziś poza taką ochroną?
Takie było jedno z założeń, na którym Komisja Kodyfikacyjna oparła projekt nowego Kodeksu pracy już kilkanaście lat
temu. Wprowadziliśmy w nim ochronę zatrudnienia niepracowniczego, czyli opartego na umowach nazywanych dzisiaj nieładnie „śmieciowymi”. Już wtedy przewidzieliśmy, że

To proces powszechnie znany w Europie. Rozpoczął się w
ostatnich dekadach minionego wieku i ma swoje uwarunkowania ekonomiczne. Pracodawcy w poszukiwaniu możliwości obniżenia kosztów zatrudnienia uciekają z obszaru prawa
pracy na teren prawa cywilnego, co jest przecież prawnie dozwolone. W ten sposób uwalniają się z władztwa przepisów
prawa bardziej chroniącego pracowników, a co za tym idzie
– pociągającego za sobą wyższe koszty zatrudnienia. Zatrudnienie cywilnoprawne może być korzystne dla obu stron,
zwłaszcza gdy nie chcą się wiązać ze sobą na stałe. Najczęściej jednak pracownik akceptuje takie zatrudnienie z konieczności, bo tak chce pracodawca, a innego pracodawcy
nie ma. Nasz Kodeks pracy zawiera jednak przepis, który
uznaje istnienie stosunku pracy, jeżeli zatrudnienie posiada
jego istotne cechy, niezależnie od nazwy, jaką strony nadały
umowie (art. 22 § 1.1 k.p.). Jednakże z reguły korzysta z niego
tylko inspektor pracy, a pracownik powołuje się na ten przepis wyjątkowo, z obawy przed utratą zatrudnienia.

Istotnym warunkiem zapewniającym przestrzeganie prawa
powinny być stabilne i kompleksowe unormowania prawne,
formułowane w sposób prosty, przejrzysty i kompleksowy, tymczasem tak nie jest…
Zagwarantowanie poszanowania prawa w praktyce, w
tym także prawa pracy, nie jest łatwe i zależy nie tylko od jego poprawności merytoNiezadowalający stan merytoryczny i legislacyjny naszego
rycznej i legislacyjnej. Wprawdzie na straży
prawa pracy wymaga rekodyfikacji. Projekty opracowane
praworządności stoją sądy, a w przypadku
przez Komisję Kodyfikacyjną mogłyby być wartościowym
prawa pracy zadanie to spoczywa także na
punktem wyjścia dla takiego przedsięwzięcia.
inspekcji pracy, ale w praktyce nie wszystkie naruszenia prawa pracy są ujawniane.
ta grupa zatrudnionych będzie się szybko powiększać i że Wiele bowiem zależy w tej sprawie od pracowników, bo jeżetrzeba na nią rozciągnąć w pewnym stopniu ochronę, jaką li oni sami nie wniosą skargi na naruszenie prawa, to sąd nie
mają pracownicy, np. w zakresie bhp, czasu pracy, wynagro- może orzekać. Wprawdzie pracownicy nie wnoszą skarg na
dzenia czy ochrony kobiet w ciąży. Często zresztą mamy do naruszenie prawa pracy najczęściej dlatego, że obawiają się
czynienia z zatrudnieniem tylko pozornie niepracowniczym utraty pracy, ale bez ich zgody sąd nie może sprawy rozpoczy samozatrudnieniem, bo w rzeczywistości dana osoba znać, zgodnie z rzymską zasadą volenti non fit iniuria, czyli
pozostaje w trwałym związku z pracodawcą, wykonuje stale chcącemu nie dzieje się krzywda.
Co się zaś tyczy sposobu formułowania przepisów prawa
tę samą pracę na jego rzecz i pod jego kierunkiem, a nawet
na tym samym stanowisku pracy co przed zmianą prawnej pracy, to podobnie jak w odniesieniu do innych dziedzin
podstawy zatrudnienia. Zatem status ekonomiczny i spo- prawa, wszyscy są zgodni, że prawo powinno być pisane jęłeczny takiej osoby nie różni się od statusu pracowniczego, a zykiem prostym, powszechnie zrozumiałym dla obywateli.
to uzasadnia rozciągnięcie na nią choćby części ochrony pra- Takie pisanie prawa jest sztuką trudną, jak zresztą pisanie w
cowniczej. W ten sposób można by wyeliminować znaczną ogóle. Niestety, obowiązujące prawo pracy pozostawia
część patologii w dzisiejszym zatrudnieniu, a nawet przeciw- wiele do życzenia pod względem poprawności językowej i
przejrzystości konstrukcji, co w dużym stopniu jest powodziałać ucieczce pracodawców od prawa pracy.
dowane nawarstwiającymi się nowelizacjami tego prawa.
Czy gwałtownie rosnąca w ostatnich latach liczba umów cy- Członkowie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy, a zwłaszwilnoprawnych to problem typowo polski? Może są rozwiąza- cza jej pierwszy przewodniczący, św. pamięci prof. Tadeusz
nia zagraniczne, które moglibyśmy przenieść na nasz grunt, Zieliński, przykładali bardzo dużą wagę do tego, by napisać
a które ograniczyłyby istniejące w tym zakresie patologie?
kodeks językiem maksymalnie zrozumiałym. I to w dużej
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mierze chyba nam się udało, co nie znaczy, że redakcji niektórych artykułów nie można by jeszcze ulepszyć.
Eliminowanie „szarej” strefy gospodarki wymaga, zdaniem wielu, zmian prawnych dotyczących
terminu zawierania umów o pracę i zgłoszenia do
ubezpieczenia społecznego. Z naszej praktyki wynika, że zasadne byłoby wprowadzenie obowiązku
zawarcia umowy o pracę na piśmie przed dopuszczeniem do pracy oraz ustanowienie regulacji,
zgodnie z którą podmiot powierzający pracę innym osobom miałby obowiązek zgłoszenia osób
zatrudnionych do ubezpieczenia społecznego
przed dopuszczeniem do pracy. Jaka jest pana opinia na ten temat?

Obowiązujące prawo pracy pozostawia wiele do życzenia
pod względem poprawności językowej i przejrzystości konstrukcji, co w dużym stopniu jest powodowane nawarstwiającymi się nowelizacjami tego prawa.
Ustanowienie takich przepisów wydaje się zasadne, ale nie wystarczy do zlikwidowania szarej
strefy zatrudnienia. Zależy ona bowiem od wielu
czynników leżących poza prawem... Póki jej utrzymywanie będzie się opłacać i pracodawcom, i pracownikom, to inspektor pracy i ustawodawca pozostaną bezsilni wobec takiej praktyki. Ludzie godzą się pracować na czarno przede wszystkim dlatego, żeby mieć jakąkolwiek pracę. Czasem obie
strony mają w tym interes, bo np. unikają płacenia
podatków. Poza tym szara strefa jest dziś uważana
przez niektórych ekonomistów za równoprawny
dział gospodarki, bo przynosi dochód narodowy i
faktycznie zmniejsza bezrobocie. Trzeba jednak
jasno powiedzieć, że nieujawnione zatrudnienie
pozbawia pracownika należnej mu ochrony
prawnej i jest łamaniem solidarności obywatelskiej i socjalnej (unikanie podatków i składek
ubezpieczeniowych). Tym praktykom należy
prawnie przeciwdziałać, ale samymi przepisami
prawa tego problemu się nie rozwiąże.
Dziękuję za rozmowę.
W kolejnym numerze rozmowa z prof. dr
hab. Walerianem Sanetrą, b. prezesem Izby
Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego.
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Przemysław Koronowski

Orzecznictwo Sądu
Najwyższego

Rozwiązywanie umów o pracę na czas określony

W myśl art. 25 § 1 Kodeksu pracy umowę o pracę
zawiera się na czas nieokreślony, na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy.
Jeżeli zachodzi konieczność zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, pracodawca
może w tym celu zatrudnić innego pracownika
na podstawie umowy o
pracę na czas określony,
obejmujący czas tej nieobecności.
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Umowy o pracę na czas określony stanowią w Polsce powszechną podstawę zatrudnienia, odsetek zatrudnionych na czas
określony w 2012 r. wynosił 26,8 proc. ogółu zatrudnionych (według danych EUROSTATU, pochodzących z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności). Często są nazywane umowami śmieciowymi i porównywane – z punktu widzenia trwałości i stabilizacji zatrudnienia – do umów-zleceń
czy umów o dzieło.
Przedmiotem niniejszego opracowania
jest selektywne przedstawienie poglądów
judykatury dotyczących niektórych aspektów zatrudniania pracowników na podstawie umów o pracę na czas określony.

Przyczyny wypowiedzenia
Zgodnie z art. 30 k.p. umowa o pracę, w
tym umowa o pracę zawarta na czas określony, rozwiązuje się: (1) na mocy porozumienia stron, (2) przez oświadczenie jednej
ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem), (3) przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez
wypowiedzenia), (4) z upływem czasu, na
który była zawarta. Według art. 33 k.p., zawierając umowę o pracę na czas określony
dłuższy niż sześć miesięcy, strony mogą
przewidzieć dopuszczalność jej wcześniejszego rozwiązania za wypowiedzeniem.
Uzasadnienie tego wypowiedzenia nie jest
wymagane, o czym świadczy treść art.
30 § 4 k.p., zgodnie z którym jedynie
w oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę za-

wartej na czas nieokreślony lub o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinna być wskazana przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy. Tego rodzaju wymogu przepisy prawa
pracy nie przewidują zatem dla wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas
określony (por. uzasadnienie wyroku SN z
dnia 22 maja 2013 r., II PK 245/11; OSNP 2013,
nr 7-8, poz. 82). Przy czym, jak wskazał Sąd
Najwyższy w wyroku z dnia 4 lipca 2001 r.,
I PKN 527/00 (OSNP 2003, nr 10, poz. 249),
zastrzeżenie dopuszczalności rozwiązania
za dwutygodniowym wypowiedzeniem
umowy o pracę zawartej na czas określony
dłuższy niż sześć miesięcy może być dokonane przez każde zachowanie się stron, które ujawnia ich wolę w sposób dostateczny.
Brak konieczności podania przez pracodawcę przyczyny wypowiedzenia umowy o
pracę zawartej na czas określony nie
oznacza, że sąd pracy w żadnej sytuacji nie jest uprawniony do oceny
przyczyn
wypowiedzenia
przez pracodawcę takiej
umowy, a pracownik pozbawiony w tym zakresie ochrony.
Zawsze możliwe jest bowiem

stwierdzenie, że wykonanie przez pracodawcę prawa podmiotowego (wypowiedzenie umowy) stanowiło jego nadużycie ze
względu na sprzeczność z zasadami współżycia społecznego lub społeczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa (art. 8 k.p.).
Taka wykładnia jest utrwalona w orzecznictwie. W wyroku z dnia 19 lipca 1984 r., I PRN
98/84 (OSPiKA 1985, nr 12, poz. 237, z glosą
T. Zielińskiego) Sąd Najwyższy przyjął, że
art. 8 k.p. może mieć zastosowanie przy naruszającym zasady współżycia społecznego
wypowiedzeniu terminowych umów o pracę, do których art. 45 k.p. nie ma zastosowania. Podobne stanowisko zaprezentowane
zostało także w wyrokach z dnia 8 grudnia
2005 r., I PK 103/05 (OSNP 2006, nr 21-22,
poz. 321) i z dnia 5 grudnia 2007 r., II PK
122/07 („Monitor Prawniczy” 2009, nr 12), w
których Sąd Najwyższy stwierdził między innymi, że sąd pracy może oceniać wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na okres
próbny i na czas określony co do jego zgodności z zasadami współżycia społecznego
lub społeczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa. Brak jest też podstaw, by odmówić sądowi pracy uprawnienia do
badania przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę
zawartej na czas
określo-

ny w sytuacji, gdy chodzi o stwierdzenie, czy
ta przyczyna nie miała charakteru dyskryminacyjnego. Z art. 183b § 1 pkt 1 k.p. wynika
bowiem, że naruszeniem zasady równego
traktowania w zatrudnieniu jest różnicowanie sytuacji pracownika z jednej lub kilku
przyczyn określonych w art. 183a § 1 k.p.
(czyli między innymi ze względu na płeć),
którego skutkiem jest rozwiązanie stosunku
pracy, bez względu na to, czy został on nawiązany na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony czy też umowy
terminowej. Pracownik zatrudniony na czas
określony nie może być więc pozbawiony
ochrony przed rozwiązaniem umowy o pracę z przyczyn dyskryminacyjnych, a to oznacza, że sąd pracy jest uprawniony do oceny,
czy przyczyny wypowiedzenia umowy o
pracę nie miały takiego charakteru. Z faktu,
że pracodawca nie ma obowiązku wskazywania na piśmie przyczyn uzasadniających
wypowiedzenie terminowej umowy o pracę
nie wynika, że przyczyny takie nie istnieją.
Przeciwnie, każda decyzja o wcześniejszym
rozwiązaniu z pracownikiem stosunku pracy jest uwarunkowana jakimiś okolicznościami znanymi pracodawcy, których udowodnienia może żądać sąd od pozwanego
w sytuacji, gdy powód uprawdopodobni, że
wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na
czas określony nastąpiło ze względu na kryteria dyskryminacyjne (por. uzasadnienie
wyroku z dnia 22 maja 2012 r. – II PK
245/11; OSNP 2013, nr 7-8, poz.
82).

Brak konieczności podania przez pracodawcę przyczyny wypowiedzenia
umowy o pracę zawartej
na czas określony nie oznacza, że sąd pracy w żadnej
sytuacji nie jest uprawniony
do oceny przyczyn wypowiedzenia przez pracodawcę takiej umowy, a pracownik pozbawiony w tym zakresie ochrony.

Pracownik zatrudniony na
czas określony nie może
być pozbawiony ochrony
przed rozwiązaniem umowy o pracę z przyczyn dyskryminacyjnych, a to oznacza, że sąd pracy jest
uprawniony do oceny, czy
przyczyny wypowiedzenia
umowy o pracę nie miały
takiego charakteru.
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może go spotkać stosowna sankcja odszkodowawcza (art. 611 k.p.).
Trzeba jednak zwrócić uwagę, że tego rodzaju „wypowiedzenie” może
nie pociągać za sobą skutków negatywnych dla pracownika, jeżeli zachodziły przesłanki rozwiązania przez niego umowy o pracę bez wypowiedzenia, wskazane w art. 55 k.p. (por. uzasadnienie uchwały).
W kwestii oceny dokonanego przez pracodawcę wypowiedzenia
umowy o pracę zawartej na czas określony, w której nie przewidziano
możliwości jej wypowiedzenia, orzecznictwo Sądu Najwyższego było
niejednolite. Zagadnienie to w sposób jednoznaczny rozstrzygnęła
uchwała składu siedmiu sędziów z dnia 17 listopada 2011 r., III PZP 6/11
(OSNP 2012/17-18/211). Przyjęto w niej, że pracownikowi, któremu
pracodawca wypowiedział umowę o pracę zawartą na czas określony,
w przypadku, gdy strony nie przewidziały możliwości jej wcześniejszego rozwiązania za wypowiedzeniem (art. 33 k.p.), przysługują roszczenia określone w art. 59 w związku z art. 56 k.p. Innymi słowy, pracownik
zatrudniony na czas określony, którego umowa nie przewidywała
wcześniejszego rozstania, po wypowiedzeniu może walczyć m.in. o
przywrócenie do pracy jak po dyscyplinarce.
Zgodnie z art. 50 § 3 k.p., jeżeli wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy nastąpiło z naruszeniem przepisów o wypowiadaniu tych umów, pracownikowi przysługuje wyłącznie odszkodowanie. Reguły tej nie stosuje się
w razie wypowiedzenia umowy o pracę pracownicy w okresie ciąży lub
urlopu macierzyńskiego, ojcu wychowującemu dziecko w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego, a także pracownikowi w okresie
korzystania z ochrony stosunku pracy na podstawie przepisów ustawy
o związkach zawodowych. W tych przypadkach stosuje się odpowiednio przepisy art. 45 (art. 50 § 5 k.p.). Świadczeniem kompensującym
pracownikowi niezgodność działania pracodawcy z prawem jest odszkodowanie pieniężne.
Zasada ta znajduje odzwierciedlenie w wyroku Sądu Najwyższego z
dnia 9 stycznia 2012 r., w świetle którego firma zatrudniająca pracownika na czas określony nie może go wcześniej zwolnić, jeśli ten wejdzie
w wiek przedemerytalny. Jeśli jednak do tego dojdzie, sąd przyzna mu
tylko odszkodowanie (II PK 82/11, „Gazeta Prawna” 2012/27/7). Odnosząc się do sytuacji pracownika w wieku przedemerytalnym, należy
wspomnieć również o wyroku Sądu Najwyższego z dnia 27 lipca 2011 r.
(II PK 20/11 Lex 1026630), w którym sąd przyjął, że przewidziany w art.
39 k.p. zakaz wcześniejszego wypowiedzenia umowy o pracę nie dotyczy umowy o pracę zawartej na czas określony, która uległaby rozwiązaniu z upływem okresu jej trwania przed osiągnięciem przez pracownika wieku emerytalnego umożliwiającego mu uzyskanie prawa do
emerytury.

Przyczyny wypowiedzenia terminowej umowy o pracę badane są
również w trakcie dochodzenia przez pracowników na drodze sądowej
roszczeń wynikających z ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych
zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn
niedotyczących pracowników (Dz.U. Nr 90, poz. 844, ze zm.). Najczęściej są to odprawy pieniężne oraz odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie umów o pracę. W drugim przypadku możliwość dochodzenia tego świadczenia ma miejsce w sytuacji niezachowania
przez pracodawcę procedury zwolnień grupowych, przewidzianej we
wskazanej ustawie. W wyroku z dnia 4 grudnia 2008 r. Sąd Najwyższy
stwierdził jednoznacznie, że rozwiązanie umów na czas określony z
wieloma pracownikami rodzi konieczność wszczęcia procedury związanej ze zwolnieniami grupowymi (II PK 137/08 i II PK 138/08; M.P.Pr.
2009/1/3). Tak zwana ustawa o zwolnieniach grupowych wprowadziła
w art. 5 ust. 7 rozwiązanie, iż w razie wypowiadania pracownikom stosunków pracy w ramach grupowego zwolnienia umowy o pracę zawarte na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy mogą
być rozwiązane przez każdą ze stron za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Ponadto w art. 411 § 2 k.p. przewidziano, że umowa o pracę
zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy
może być rozwiązana przez każdą ze stron za dwutygodniowym wypowiedzeniem w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy.
Jak widać, przytoczone przepisy dotyczą również tych umów, które w
zasadzie nie podlegają wypowiedzeniu, a więc zawartych na okres
krótszy niż sześć miesięcy lub dłuższych, w których nie przewidziano
możliwości ich wypowiedzenia. Przy czym należy pamiętać o wyroku
Sądu Najwyższego z dnia 19 marca 2002 r., I PKN 56/01 (PiZS
2003/1/41), gdzie podkreślono, iż przepis art. 411 § 2 k.p. dotyczy tylko
wypowiedzenia terminowych umów o pracę zawartych przed ogłoszeniem upadłości lub wszczęciem postępowania zmierzającego do likwidacji pracodawcy.

Bez klauzuli
Orzecznictwo Sądu Najwyższego przewiduje także odmienne konsekwencje i różnicuje sytuację prawną pracownika lub pracodawcy w
przypadku wypowiedzenia umowy terminowej, w której strony nie zastrzegły możliwości takiego sposobu jej rozwiązania.
W przypadku pracownika dokonującego tej czynności oświadczenie
woli nazwane wypowiedzeniem, złożone pracodawcy przez pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę zawartej na czas określony, w której nie przewidziano możliwości jej wypowiedzenia (art. 33
k.p.), powoduje rozwiązanie umowy o pracę na mocy przepisów o rozwiązaniu przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia
(uchwała SN z dnia 14 lutego 2012 r., III PZP 5/11; OSNP 2012/1516/188). Skutkiem takiej kwalifikacji oświadczenia pracownika winno
być zatem wydanie przez pracodawcę świadectwa pracy zawierającego informację, iż stosunek pracy ustał w wyniku rozwiązania umowy o
pracę bez wypowiedzenia przez pracownika. Nadto w przypadku wypowiedzenia przez pracownika umowy nieprzewidującej możliwości
jej wypowiadania, jego działanie z reguły jest sprzeczne z prawem i
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Rozstrzygnięcia różne
Szerszy zakres roszczeń określił Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 22
mają 2012 r., II PK 245/11 (OSNP 2013/7-8/82) w przypadku wypowiedzenia umowy terminowej z przyczyny, która miała charakter dyskryminacyjny (ze względu na płeć). Skład orzekający uznał bowiem, iż pracownicy, której wypowiedziano umowę o pracę zawartą na czas okre-
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ślony po zakończeniu urlopu macierzyńskiego, ale na skutek decyzji podjętej w
okresie ochronnym i mającej za przyczynę
jej macierzyństwo, przysługuje roszczenie
o przywrócenie do pracy (art. 50 § 5 k.p.).
Warto także wskazać wyrok z dnia 9 października 2008 r., II PK 60/08 (OSNP 2010/56/62) odnoszący się m.in. do długości okresów wypowiedzenia umów terminowych.
Jak stwierdził Sąd Najwyższy, wskazanie
przez pracodawcę w wypowiedzeniu umowy o pracę dłuższego okresu wypowiedzenia niż wymagany nie stanowi naruszenia
przepisów o wypowiadaniu tych umów w
rozumieniu art. 50 § 3 k.p. Natomiast pracownik nie jest związany dłuższym okresem wypowiedzenia i może zaprzestać
świadczenia pracy z upływem okresu właściwego, chyba że dłuższy okres wypowiedzenia jest zgodny z jego wolą i interesem.
Część zagadnień rozstrzyganych przez
Sąd Najwyższy dotyczyła także „długoterminowych” umów o pracę na czas określony. W ocenie Sądu Najwyższego standardem prawa pracy jest zatrudnienie pracownika na podstawie umowy o pracę na
czas nieokreślony (uchwała składu siedmiu
sędziów z 16 kwietnia 1998 r., III ZP 52/97;
OSNP 1998/19/558). Natomiast umowę
terminową uznać należy za wyjątek, który
jeśli ma być zastosowany, to tylko ze
względu na usprawiedliwione interesy obu
stron stosunku pracy; nie może być przez
pracodawcę nadużywany w celu obejścia
przepisów o ochronie trwałości bezterminowego stosunku pracy. Stanowisko to zostało podtrzymane w wyroku z dnia 25
października 2007 r., II PK 49/07 (OSNP
2008/21-22/317), w myśl którego niedopuszczalne jest zawarcie wieloletniej umowy o pracę na czas określony z klauzulą
wcześniejszego jej rozwiązania za dwutygodniowym wypowiedzeniem, chyba że
co innego wynika z przepisów prawa pracy
bądź z charakteru umowy dotyczącej wykonywania zadań oznaczonych w czasie
albo gdy z innych przyczyn nie narusza to
usprawiedliwionego i zgodnego interesu
obu stron stosunku pracy. Jeżeli zawarcie
umowy o pracę na czas określony było niedopuszczalne, stosunek pracy podlega

przepisom prawa pracy o umowie na czas
nieokreślony. Również w ostatnich orzeczeniach pogląd ten jest przez judykaturę
konsekwentnie utrzymywany. W wyroku z
dnia 5 czerwca 2014 r., I PK 308/13 („Gazeta
Prawna” 2014/122/8) Sąd Najwyższy uznał,
że długotrwała umowa na czas określony
oznacza, że zatrudniona na jej podstawie
osoba powinna być traktowana tak samo,
jak podwładni wykonujący pracę na podstawie umów na czas nieokreślony. Natomiast w wyroku z dnia 5 czerwca 2014 r.,
I PK 398/13 („Gazeta Prawna” 2014/109/7)
uznano, iż osoba wykonująca pracę na
podstawie 7-letniej umowy terminowej
nie może być gorzej traktowana niż zatrudniona na podstawie umowy na czas nieokreślony. Nieco bardziej liberalne podejście prezentuje Sąd Najwyższy w przypadku zawierania wieloletnich umów z pracownikami zarządzającymi. Pogląd taki
znalazł odzwierciedlenie w wyroku z dnia 5
października 2012 r., I PK 79/12 (OSNP
2013/15-16/180), zgodnie z którym okres
pięciu lat nie jest okresem tak długim dla
umowy na czas określony, by można było
mówić o zawarciu umowy z obejściem prawa. Stanowi on standardowy czas trwania
umów o pracę zawieranych z kadrą menedżerską.
Wydaje się, iż przedstawione orzecznictwo Sądu Najwyższego – w szczególności
dotyczące możności badania na drodze
sądowej przyczyn wypowiedzenia umów
terminowych – nie straci na aktualności
mimo planowanych zmian dotyczących
umów o pracę zawieranych na czas określony. Jak wynika z projektu zmian do Kodeksu pracy, regulacje te mają reglamentować maksymalny czas trwania takich
umów oraz wydłużyć okresy ich wypowiedzenia. Nadal nie planuje się jednak
obowiązku podania przez pracodawcę pisemnej przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony (Koniec wieloletnich umów terminowych,
„Rzeczpospolita” nr 246 z dnia 22 października 2014 r.).
gł. specjalista Przemysław Koronowski
OIP Poznań
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Kiedyś sukces,
dziś minimum
Życie jest dużo bogatsze, niż mogłyby to
przewidzieć jakiekolwiek przepisy bhp, dlatego w Elektrociepłowni Zielona Góra stawiają
na kształtowanie kultury bezpieczeństwa.
Jego zapewnienie jest tam absolutnie nadrzędne; dotyczy nie tylko pracowników,
przedstawicieli firm podwykonawczych, ale
także gości, którzy odwiedzają zakład, bo
chcą poznać najnowocześniejsze technologie
w tej branży.
W ubiegłym roku zakład mógł się szczycić znakomitym wynikiem ponad 1000 dni bez wypadku. Kiedy jednak dochodzi do
niego na terenie zakładu, to zawsze traktuje się go tak samo, bez
względu na to, kto jest poszkodowany, podkreśla Marian Babiuch, prezes Zarządu Elektrociepłowni Zielona Góra. Dokładnie analizuje się przyczyny wypadku, zwraca szczególną uwagę
na jakość planu organizacji robót, wprowadza rozwiązania naprawcze, dodatkowo szkoli ludzi. Tak było, gdy podczas podnoszenia starego rurociągu jedna z rur uderzyła pracownika firmy
zewnętrznej w nogę. Człowiek doznał urazu, na szczęście nie na
tyle groźnego, by wyłączył go z pracy.
Przed transformacją gospodarczo-ustrojową w Polsce zakład
działał z blisko 500-osobową załogą; produkował ciepło i nieznaczne ilości prądu. Dziś ze 170 pracownikami wytwarza kilkadziesiąt razy więcej energii elektrycznej oraz ciepło w ilości, która pokrywa połowę zapotrzebowania Zielonej Góry. W 2020 r.
firma będzie zatrudniała 120 osób, łącznie z dystrybucją.
W 2001 roku elektrociepłownię sprywatyzowano, a trzy lata
później zbudowano blok parowo-gazowy, wydajny i ekologiczny, który sprawił, że zakład stał się bardziej elektrownią niż elektrociepłownią. Do kolejnej inwestycji na miarę kroku milowego
doszło w latach 2010-2012, gdy w miejsce kotłów węglowych
zbudowano kotły szczytowe gazowo-olejowe, rezygnując ostatecznie z paliwa w postaci węgla. Dzięki udanej transformacji,
od energetyki węglowej do gazowej, EC ZG plasuje się dzisiaj w
ścisłej czołówce elektrociepłowni zawodowych.
Obecnie w Elektrociepłowni Zielona Góra analizuje się możliwość uruchomienia drugiego bloku parowo-gazowego o mniej-

I P 3/2015

szych parametrach, gwarantującego jeszcze większe bezpieczeństwo produkcji. Teraz w razie awarii, do których dochodzi bardzo rzadko, rezerwą są kotły gazowo-olejowe, które w
pierwszej kolejności zabezpieczają potrzeby miasta. Gdyby
funkcjonował drugi blok parowo-gazowy, to nawet poważna awaria pierwszego bloku byłaby nieodczuwalna dla odbiorców prądu, co również miałoby wpływ na wyniki ekonomiczne firmy.

Fundament działania
Przez lata energetykę zawodową w Zielonej Górze, której
częścią była elektrociepłownia, nadzorował Franciszek
Grześkowiak, dawniej „frontowy” inspektor pracy, a od lat
szef zielonogórskiego Okręgowego Inspektoratu Pracy. Doskonale pamięta, że był to zakład, który zawsze utrzymywał
wysokie standardy bezpieczeństwa pracy; przestrzegano
przepisów i procedur, dbano o profilaktykę. Zagadnienia
bhp traktowano z należytym respektem, co znajdowało odzwierciedlenie w instrukcjach organizacji bezpiecznej pracy
czy w poleceniach pisemnych, tak ważnych ze względu na
zagrożenia w tej branży. Duże zagrożenia i znacznie większa
kiedyś liczba wypadków w zakładzie wynikała z ówczesnych
rozwiązań technologicznych. Dziś na jego terenie rzadko
można spotkać pracownika, bo większość procesów sterowana jest automatycznie. Kiedyś nawęglaniem, odżużlaniem zajmowali się ludzie, tak jak i rozładunkiem i przetaczaniem wagonów czy obsługą taśmociągów. To stwarzało
ogromne zagrożenia. Nierzadko można było obserwować,
jak pracownik sygnalizował rozładunek wagonu, machając
zdjętym z głowy kaskiem. Dziś taka sytuacja byłaby nie do
pomyślenia i to również przez samych pracowników, podkreśla dyrektor techniczny i prokurent zakładu Piotr Olejniczak. Oni doskonale zdają sobie już sprawę z konieczności
dbania o bezpieczeństwo, przestrzegania zasad i przepisów.
Pracodawca od wielu lat kładzie duży nacisk na budowanie
kultury bezpieczeństwa, uważa ją bowiem za fundament
wszelkiego działania firmy. Ta wciąż nie poprzestaje na efektach ekonomicznych, ale chce się rozwijać w sposób, który
identyfikuje ją z ponadstandardowymi rozwiązaniami. To
dlatego szefostwo firmy zdecydowało dwa lata temu o przystąpieniu do konkursu Państwowej Inspekcji Pracy „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”, plasując się w efekcie w samej czołówce średniej wielkości zakładów, tak w regionie, jak i w ogólnopolskim finale.
Małgorzata Ptak-Bystrzyńska, były kierownik wydziału
jakości ochrony środowiska zielonogórskiej elektrociepłowni, w skład której wchodzi sekcja bhp, bezpośrednio jej podległa, wspomina jak w 2008 roku wdrażano system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Traktowali to wtedy jak
sukces, dziś uważają za absolutne minimum, które należało

16

zrobić. Wprowadzając polską i europejską normę jednocześnie – PN-N-18001:2004 oraz OHSAS – stworzyli bazę, na której mogli budować całą resztę.
Żeby zminimalizować zagrożenia wprowadzono system
zabezpieczeń LOTO, informujący o tym, czy urządzenie jest
czynne, czy wyłączone, mówi Maciej Lisiewicz, specjalista
do spraw bhp. Przekładnie, zawory, bezpieczniki mają specjalne plakietki i zamki odpowiednio ponumerowane, oznaczone różnymi kolorami, tożsamymi z kolorem skrzynek na
klucze; w zależności od wydziału, w którym się znajdują.
Obowiązują tam specjalne procedury, które pracownicy musieli poznać na szkoleniach zakończonych egzaminem. W
elektrociepłowni wprowadzono też dodatkowe środki zaradcze, stosowane z powodu zagrożenia przy pracach w
szczególnych warunkach, w przestrzeniach trudno dostępnych, tj. prace w zbiornikach, w komorach czy na węzłach
ciepłowniczych, na sieci, a także w wykopach, gdzie konieczne jest np. skarpowanie.

Menadżer w terenie
Cała kadra kierownicza, z prezesem włącznie, odbywa tzw.
wizyty menadżerskie w terenie. Na każdy rok kalendarzowy
przygotowywany jest szczegółowy harmonogram, z którego
wynika kto, kiedy i gdzie musi odbyć taką wizytę. I tak np. dyrektorzy muszą cztery razy w miesiącu pojechać na kontrole
w teren, niektórzy kierownicy powinni wykonać od czterech
do sześciu takich wizyt, podczas których mają obowiązek
przeprowadzać rozmowy z pracownikami . Zakres tych kontroli jest różny, a ostatnio głównym ich tematem były prace
na rusztowaniach. Sprawdzano więc przede wszystkim za-

bezpieczenia, bortnice na rusztowaniach, instrukcje, protokoły odbioru, a także znajomość przepisów związanych z
tego typu pracami.
Zakład postawił na różne programy motywacyjne, wprowadził np. ranking pracowników z różnych działów organizacyjnych spółki. Każdy z szefów przez kwartał realizuje z pracownikami zadania, których celem jest np. wprowadzanie
udoskonaleń na stanowiskach pracy. Obserwuje pracowników, a spośród najlepszych wyznacza lidera, który później na
forum publicznym jest wyróżniany i nagradzany. W zakładzie
powołano w 2011 roku specjalny komitet, organ doradczy i
opiniodawczy, nazwany Komitetem sterującym do spraw
bezpieczeństwa i higieny pracy, któremu przewodniczy szef
elektrociepłowni. W jego skład wchodzą wszyscy dyrektorzy
i kierownicy firmy. To oni podczas zebrań prezentują osiągnięte cele, opracowują strategie działania na dany rok,
wskazują kierunki doskonalenia. Wpływ na to mają w dużej
mierze rozmaite statystyki oraz trendy, ale też sytuacje problematyczne, jak ta ostatnia, związana z użytkowaniem rusztowań. Pretekstem do podjęcia tego tematu był śmiertelny
wypadek, do którego doszło w innym zakładzie należącym
do korporacji. Opracowano wówczas program postępowania dla wszystkich zakładów, który udoskonalał zasady organizacji pracy w tym zakresie.
Wszystkie wypadki w energetyce są przez Grupę EDF, w
skład której wchodzi Elektrociepłownia Zielona Góra, analizowane. Sporządzana jest nowa ocena zagrożeń, a jej podstawę stanowią wnioski ze zdarzeń wypadkowych, bo można je przenieść na własny grunt. Wszelkie związane z tym
procedury dotyczą zarówno pracowników firmy, jak i tych
zatrudnionych u podwykonawców; odnoszą się nie tylko do

wypadków, lecz i zdarzeń potencjalnie wypadkowych. Działania zmierzające do wyeliminowania wypadków w zielonogórskiej elektrociepłowni oparte są na zasadzie piramidy,
każdy pracownik wie, jaka liczba zgłoszonych zdarzeń potencjalnie wypadkowych powoduje zniwelowanie jednego
wypadku. Są oni dodatkowo zachęcani w rozmaity sposób,
by zgłoszeń było jak najwięcej, bo wtedy jest większa szansa
uprzedzenia wypadku. Zgłoszenia są bardzo różne, od dziury na parkingu i kwestii szybkiego jej naprawienia, bo ktoś
może się potknąć i przewrócić, po pomysły technologiczne,
np. montaż osłony czy obudowy na maszynie lub pompie, są
również ulepszenia, np. środków ochrony indywidualnej. Pomysły te są analizowane i punktowane na postawie regulaminu, a na koniec roku wyniki są sumowane. Pracownik za
określoną liczbę punktów może sobie wybrać nagrodę z całej puli, np. sprzęt elektroniczny lub jego równowartość pieniężną.

Nie ostrzem do góry
Kierownik wydziału jakości i ochrony środowiska zielonogórskiej elektrociepłowni, nadzorujący też bhp mówi, że w żaden szczególny sposób nie przygotowywali się do konkursu
„Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”. Jego wymogi
zawarte we wniosku wypełnili standardowymi działaniami,
które wdrożyli wraz z decyzją o doskonaleniu kultury zarządzania bezpieczeństwem, w oparciu o tzw. pięciostopniową
skalę i wzajemne przeprowadzenie sprawdzających audytów
krzyżowych w grupie. Na przestrzeni trzech lat osiągnęli największy progres spośród wszystkich spółek w grupie; zaczynali od wskaźnika 1,85 w pięciostopniowej skali DuPonta, a
osiągnęli 3,50, gdzie wartość 4 osiągnęły zaledwie dwie spółki
na świecie. Tam badanie zdarzeń potencjalnie wypadkowych
przenosi się też do domu pracownika, dokładnie zna on bowiem i domowe zagrożenia wypadkowe. Specjalistka od bhp
przywołuje tu przykład ze swojego domu, gdzie nigdy nie
wkłada do zmywarki noża ostrzem do góry.
Udział w konkursie Państwowej Inspekcji Pracy był okazją,
by pokazać swoje osiągnięcia, a wygrana potwierdziła tylko,
że to, co robią w elektrociepłowni, jest dobre i należy iść w
tym kierunku. Dla wszystkich w firmie bardzo budujące było,
że ktoś spoza środowiska zawodowego, i to na dodatek instytucja, która na co dzień kontroluje pracodawców, zwróciła uwagę na ich działania i dokonania, a następnie doceniła
je, przyznając tytuł „Pracodawcy – organizatora pracy bezpiecznej”. Elektrociepłownia Zielona Góra znalazła się w ten
sposób na złotej liście pracodawców godnych naśladowania, co poczytuje sobie za sukces, ale i zobowiązanie do dalszego dbania o najwyższe standardy, również w dziedzinie
bezpieczeństwa i komfortu pracy.
Beata Pietruszka-Śliwińska
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W Elektrociepłowni
Zielona Góra

W elektrociepłowni występują
wszystkie zagrożenia związane
z pracami szczególnie
niebezpiecznymi
wykonywanymi przy
urządzeniach energetycznych,
również te przy wysokim
napięciu, gdy działania i
operacje wykluczają możliwość
jego wyłączenia, także upadki
z wysokości podczas prac
eksploatacyjnych, z poziomów
rusztowań czy podestów
oraz hałas.

Fot. Barbara Babicz

Rafał Wójcicki

zycji na wskazane czynniki, uwzględniających między innymi:
● wymóg zachowania jak największej odległości od obudowy tomografu MRI (obudowy magnesów wytwarzających pole magnetostatyczne) oraz
zakaz bezpośredniego kontaktu z tą obudową, w
tym wykonywanie czynności związanych z operacjami z konsoli sterowniczej, umieszczonej w jak
największej odległości, a także potrzebę stosowania, w przypadku wykonywania badań z kontrastem, strzykawek automatycznych;
● wymóg zachowania jak największej odległości od przewodów zasilających elektrody czynne
diatermii elektrochirurgicznych oraz zakaz bezpośredniego kontaktu z tymi przewodami, a także
priorytet wykonywania zabiegów z wyeliminowaniem zjawiska zapalenia łuku elektrycznego pod
elektrodą zabiegową;
● wymóg zachowania jak największej odległości od elektrod oraz przewodów zasilających elektrody diatermii terapeutycznych, a także od aplikatorów urządzeń do magnetoterapii, zakaz bezpośredniego kontaktu ze wskazanymi elementami.

Zagrożenia

Obsługa urządzeń medycznych

Inspektorzy pracy
z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach
w ramach realizacji
tematu „Ograniczenie
zagrożeń związanych
z polami elektromagnetycznymi przy obsłudze
diagnostycznych i terapeutycznych urządzeń
medycznych” przeprowadzili w ubiegłym roku
15 kontroli w wybranych
podmiotach leczniczych.

Celem kontroli była ocena przestrzegania przez pracodawców przepisów prawa
pracy w zakresie dotyczącym zapewnienia
bezpiecznych i higienicznych warunków
pracy pracownikom podmiotów leczniczych, narażonym na działanie pól i promieniowania elektromagnetycznego przy
obsłudze wybranych diagnostycznych i terapeutycznych urządzeń medycznych, ale
także oddziaływanie prewencyjne polegające na zapobieganiu występowania u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych wywoływanych zagrożeniami zawodowymi związanymi ze wskazanymi
czynnikami fizycznymi.
Wszystkie kontrolowane zakłady posiadały w swojej strukturze komórki organizacyjne, w których eksploatowane były następujące urządzenia będące źródłem ekspozycji zawodowej na pola i promieniowanie elektromagnetyczne: 1. urządzenia obrazowania metodą rezonansu magnetycznego – tomografy MRI (zakłady, pracownie
diagnostyki obrazowej); 2. diatermie fizykoterapeutyczne oraz urządzenia do magnetoterapii (zakłady, pracownie fizykoterapii); 3. urządzenia elektrochirurgiczne
(m.in. gabinety zabiegowe, poradnie K,
bloki operacyjne).

Zakres kontroli
Podczas sprawdzania, jak pracodawcy
przestrzegają przepisów i zasad bezpieczeństwa pracy podczas eksploatacji urządzeń będących źródłami pól i promieniowania elektromagnetycznego, szczególną
uwagę zwracano na sposób realizacji obowiązków w zakresie:
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● dokonania udokumentowanej oceny
ryzyka zawodowego oraz poinformowania
pracowników o ryzyku zawodowym związanym z ekspozycją na wskazane czynniki
fizyczne, a także udostępnienia pracownikom instrukcji (procedur) ustalających zasady bezpiecznej pracy;
● przeprowadzania badań i pomiarów
pól i promieniowania elektromagnetycznego w celu oceny zgodności warunków
pracy z wartością normatywów higienicznych NDN;
● identyfikacji oraz oznakowania źródeł
i miejsc występowania pól i promieniowania elektromagnetycznego, w tym wyznaczenia zgodnie z Polską Normą zasięgów
stref ochronnych (niebezpiecznej, zagrożenia, pośredniej) wokół źródeł;
● poddawania pracowników profilaktycznym badaniom lekarskim (z uwzględnieniem narażenia na pola i promieniowanie elektromagnetyczne) oraz szkolenia
pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy przy bezpiecznej obsłudze źródeł pól elektromagnetycznych;
● stosowania środków ograniczających
oddziaływanie na pracowników pól i promieniowania elektromagnetycznego (np.
ekranowanie źródeł – diatermie terapeutyczne, organizacja stanowiska pracy, rozwiązania organizacyjne związane z ograniczeniem ekspozycji, w tym czasu ekspozycji).

Tomograf MRI Signa HDxt 1.5T

Szczególny nacisk w trakcie kontroli położono na zagadnienia dotyczące sposobu
wykonywania pracy, w tym na stosowanie
w praktyce procedur redukujących możliwość wystąpienia niepożądanych skutków
zdrowotnych w wyniku nadmiernej ekspo-
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Kontrolami w zakresie przestrzegania przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy w ramach realizowanego tematu objęto łącznie 531 osób narażonych (w tym 514 pracowników oraz 17 osób świadczących pracę w ramach stosunku cywilnoprawnego). Kontroli poddano łącznie 117 urządzeń będących źródłami pól i promieniowania elektromagnetycznego, w tym: 90 urządzeń elektrochirurgicznych (418 osób pracujących w warunkach ekspozycji, w tym 410 pracowników oraz 8 osób świadczących pracę w ramach stosunku cywilnoprawnego),
5 tomografów magnetycznego rezonansu jądrowego MRI (56 osób pracujących w warunkach ekspozycji, w tym 55 pracowników oraz 1 osoba świadcząca pracę w ramach stosunku cywilnoprawnego),
19 urządzeń do magnetoterapii (57 osób pracujących w warunkach ekspozycji, obsługujących jednocześnie wskazane poniżej diatermie fizykoterapeutyczne, w tym 49 pracowników oraz 8 osób
świadczących pracę w ramach stosunku cywilnoprawnego), 3 diatermie fizykoterapeutyczne.

Wyniki kontroli i wnioski
Nieprawidłowości w zakresie objętym tematyczną kartą kontrolną, jak również inne nieprawidłowości ujawnione w wyniku rozszerzenia zakresu
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przedmiotowego kontroli, stwierdzono we wszystkich 15
poddanych kontroli podmiotach leczniczych. Do pracodawców skierowano 14 nakazów, zawierających łącznie 42 decyzje. W 25 przypadkach nieprawidłowości stwierdzone w
toku kontroli zostały uregulowane w drodze decyzji ustnych.
W związku z dokonanymi ustaleniami wydanych zostało 7
wystąpień, zawierających w sumie 13 wniosków.
Wyniki kontroli wskazują, że nieprawidłowości związane z
przestrzeganiem przepisów bhp przy obsłudze wskazanych
urządzeń medycznych występują w następujących obszarach:
● przekazywanie przez pracodawców w skierowaniach
na badania lekarskie informacji o występowaniu na stanowiskach pracy wskazanych czynników fizycznych oraz zamieszczanie w skierowaniach aktualnych wyników badań i
pomiarów tych czynników – nieprawidłowości stwierdzono
w przypadku 47% podmiotów oraz 53% objętych kontrolą
stanowisk pracy; w opinii kontrolujących uchybienia w tym
zakresie spowodowane są brakiem odpowiedniej wiedzy
osób sporządzających skierowania, którymi są często pracownicy służb kadrowych bez przygotowania specjalistycznego, nieposiadający wiedzy na temat warunków środowiska pracy, która pozwalałaby na właściwą identyfikację zagrożeń;
● dostosowanie programów szkoleń bhp (instruktażu
stanowiskowego oraz szkolenia okresowego) do rodzaju i
warunków pracy wykonywanej przez pracowników, w tym
uwzględnienie zagrożeń związanych z ekspozycją na pola i
promieniowanie elektromagnetyczne – nieprawidłowości
stwierdzono w przypadku 47% podmiotów oraz 37% objętych kontrolą dokumentów; w opinii kontrolujących przyczyną uchybień w tym zakresie jest między innymi brak właściwego przygotowania merytorycznego osób opracowujących programy szkoleń;
● realizacja przez pracodawców obowiązku prowadzenia
badań i pomiarów pól oraz promieniowania elektromagnetycznego w otoczeniu diagnostycznych i terapeutycznych
urządzeń medycznych – nieprawidłowości stwierdzono w
przypadku 67% podmiotów oraz 38% objętych kontrolą
urządzeń; w opinii kontrolujących uchybienia w tym zakresie
spowodowane są brakiem nadzoru oraz brakiem środków finansowych przeznaczonych na bieżącą działalność podmiotów;
● udostępnianie pracownikom instrukcji bhp zawierających ustalenia dotyczące sposobu wykonywania pracy przez
pracowników, w tym stosowania w praktyce procedur redukujących możliwość wystąpienia niepożądanych skutków
zdrowotnych w wyniku nadmiernej ekspozycji na pola i promieniowanie elektromagnetyczne – nieprawidłowości
stwierdzono w przypadku 53% podmiotów oraz 28% objętych kontrolą dokumentów; w opinii kontrolujących do po-
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wstania uchybień w tym zakresie przyczynia się niewłaściwe
przygotowanie merytoryczne osób opracowujących instrukcje;
● identyfikacja i oznakowanie źródeł i miejsc występowania pól i promieniowania elektromagnetycznego, zgodnie z postanowieniami Polskiej Normy PN-74/T-06260 „Źródła promieniowania elektromagnetycznego. Znaki ostrzegawcze” – nieprawidłowości stwierdzono w przypadku 53%
podmiotów oraz 17% objętych kontrolą dokumentów; w
opinii kontrolujących uchybienia w tym zakresie spowodowane są brakiem właściwego nadzoru oraz brakiem wiedzy
w zakresie stosowania przepisów i zasad bezpieczeństwa i
higieny pracy;
● realizacja przez pracodawców obowiązku poddawania
pracowników szkoleniom okresowym w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy – nieprawidłowości stwierdzono w
przypadku 47% podmiotów oraz 11% objętych kontrolą pracowników; w opinii kontrolujących uchybienia w tym zakresie wynikają przede wszystkim z braku środków finansowych oraz braku właściwego nadzoru.

dycznych. Z zebranych danych wynika, że w podmiotach objętych kontrolą nie odnotowano w latach 2011-2013 takich
wypadków. Stwierdzone uchybienia przyczyniają się jednak
do nadmiernej ekspozycji zawodowej pracowników na szkodliwe czynniki fizyczne, jakimi są pola i promieniowanie
elektromagnetyczne. Stwierdzony w wyniku przeprowadzonych kontroli niezadowalający stan przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym znaczna

liczba oraz charakter występujących nieprawidłowości,
wskazuje na potrzebę kontynuowania działań kontrolnych i
nadzorczych zmierzających do ograniczenia zagrożeń związanych z ekspozycją pracowników obsługujących diagnostyczne i terapeutyczne urządzenia medyczne na pola i promieniowanie elektromagnetyczne.
starszy inspektor – specjalista Rafał Wójcicki
OIP Katowice

Uczę się zawodu i pracuję bezpiecznie
Konkurs przebiega w dwóch etapach:
● regionalnym, organizatorami są: izby rzemieślnicze, cechy rzemiosł, okręgowe inspektoraty pracy przy współpracy
kuratoriów oświaty oraz szkół zawodowych,

● ogólnokrajowym, organizatorami są: Związek Rzemiosła Polskiego oraz Państwowa Inspekcja Pracy przy współpracy Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Centralnego Instytutu Ochrony Pracy PIB.

Należy przy tym zwrócić uwagę na zadowalający stan
techniczny diagnostycznych i terapeutycznych urządzeń
medycznych będących źródłami pól i promieniowania elektromagnetycznego. Nieprawidłowości w tym zakresie
stwierdzono jedynie w 20% skontrolowanych podmiotów, a
dotyczyły one tylko 3% objętych kontrolą urządzeń. Jest to
zapewne efekt nałożenia przez ustawodawcę na pracodawców obowiązków wskazanych w art. 90 ustawy z dnia 20
maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 107,
poz. 679, z późn. zm.) – obowiązki te dotyczą m.in. okresowej
konserwacji, obsługi serwisowej, okresowych lub doraźnych
przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń
oraz kontroli bezpieczeństwa, które winny być przeprowadzane wyłącznie przez podmioty upoważnione przez wytwórcę lub jego autoryzowanego przedstawiciela. Pracodawcy realizują obowiązki w tym zakresie, zagrożeni ewentualną odpowiedzialnością cywilną w przypadku wystąpienia zdarzeń niepożądanych, związanych z nieprawidłową
eksploatacją wyrobów medycznych.
Ustalenia dokonane w toku kontroli wskazują ponadto, że
w przypadku urządzeń do magnetoterapii nie występowała
ekspozycja zawodowa, która przekraczałaby dopuszczalne
wartości normatywów higienicznych (miar ustalonych w
ogólnie obowiązujących przepisach). Ekspozycja taka miała
natomiast miejsce w przypadku urządzeń elektrochirurgicznych oraz tomografów MRI.
Warto również zauważyć, że opisany niewystarczający
stan przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy nie skutkował wystąpieniem wypadków przy
pracy związanych z eksploatacją omawianych urządzeń me-
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Bogdan Solawa

Prewencja i kontrola

Efekt synergii

Na pierwszy rzut oka
niemożliwe wydaje się
jakiekolwiek odniesienie
do działań inspekcji pracy w zakresie prewencji
i kontroli bez podjęcia
próby rozstrzygnięcia,
które z tych dwóch przynosi lepszy skutek. Spór
przypomina odwieczną
dyskusję na temat wyższości świąt Bożego Narodzenia nad świętami
Wielkiej Nocy.
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Biorąc pod uwagę doświadczenia Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie w
zakresie działań prewencyjnych i kontrolnych w budownictwie, można jednoznacznie stwierdzić, że rezultaty działań
prowadzonych odrębnie w obu zakresach
na pewno nie są tak samo efektywne, jak
wtedy, gdy prewencja i kontrola są skoordynowane i wzajemnie się uzupełniają.
I nie chodzi tu bynajmniej o uproszczenie
w postaci zastosowania zasady „kija i marchewki”, ale efekt synergii, czyli swego rodzaju wartość dodaną obu rodzajów działań, pojawiającą się, gdy działania te występują jednocześnie.

Współpraca przede wszystkim
Jednym ze sztandarowych przykładów
może być wypracowany i wielokrotnie już
sprawdzony w krakowskim okręgu model
współpracy łączący oba wątki, realizowany
w przypadku zgłoszenia konkretnych inwestycji do konkursu Państwowej Inspekcji
Pracy „Buduj bezpiecznie”. Po dokonaniu
zgłoszenia do konkursu przez generalnego
wykonawcę lub inwestora szczegółowe
kwestie dotyczące konkretnych działań,
które będą podejmowane, są uzgadniane
pomiędzy inspektorami sekcji prewencji i
sekcji nadzoru. Teoretycznie podział zadań
wygląda w ten sposób, że inspektorzy pracy z sekcji prewencji prowadzą szkolenia,
przekazują materiały informacyjne i udzielają porad, a ich koledzy z nadzoru prowadzą kontrole na placu budowy. W praktyce
w oba rodzaje działalności angażują się inspektorzy z obu sekcji: ci z prewencji również prowadzą kontrole, a ci drudzy – szkolenia i poradnictwo.

Często wygląda to tak, jak w przypadku
działań podejmowanych na zakończonej
już budowie Krakowskiego Centrum Kongresowego, inwestycji objętej przez OIP w
Krakowie szczególnym nadzorem, realizowanej przez firmę Budimex, sygnatariusza
Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, działającego pod patronatem
Głównego Inspektora Pracy. Sygnatariusze
tego porozumienia na prowadzonych
przez siebie budowach, w ramach Tygodnia Bezpieczeństwa, organizują różne akcje prewencyjne. W przypadku tego centrum kongresowego było to między innymi
szkolenie dla pracowników Budimexu i
podwykonawców – inspektor z sekcji prewencji omówił zagrożenia przy pracach budowlanych i przedstawił przykłady wypadków przy pracy; inspektor z nadzoru uszczegółowił temat, wskazując konkretne nieprawidłowości ujawnione w wyniku kontroli tej
inwestycji, przeprowadzonych w okresie
poprzedzającym szkolenie. Podobne działania były na tej budowie podejmowane już
wcześniej, w pierwszym roku trwania inwestycji i dotyczyły podwykonawców obecnych wtedy na placu budowy.
Zdarza się również, że inspektorzy z sekcji
nadzoru w czasie kontroli uznają stan bezpieczeństwa na budowie za zadowalający
na tyle, iż proponują przedsiębiorcom zgłoszenie do konkursu. Między innymi rezultatem takiej współpracy było stworzenie, wyprodukowanego przez Państwową Inspekcję Pracy, profesjonalnego filmu prewencyjnego „Bezpieczna praca na wysokości – wybrane techniki i elementy ratownictwa”. Za
scenerię filmową posłużył jeden z krakowskich placów budowy, wcześniej wyróżniony w konkursie, czyli pozytywnie zweryfiko-
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wany w wyniku kontroli inspektorów pracy z sekcji nadzoru.
Na tym samym placu budowy została także zorganizowana
konferencja prasowa inaugurująca kampanię prewencyjną.
Współpraca w podobnym zakresie dotyczy również budów pozakonkursowych, na których stan bezpieczeństwa
jest zadowalający. Dodatkową zaletą tej sytuacji jest możliwość rekrutacji kandydatów do programu prewencyjno-informacyjnego w budownictwie wśród mniejszych firm, pracujących najczęściej jako podwykonawcy. W praktyce taka
firma tylko teoretycznie może zgłosić się do audytu bez wiedzy i zgody generalnego wykonawcy, dla którego wizyta inspektora pracy na placu budowy wiąże się przecież z koniecznością poddania ocenie nie tylko zgłoszonej firmy, lecz
całej inwestycji. W takim przypadku bezcenna dla sekcji prewencji jest możliwość pozyskania informacji na temat potencjalnych kandydatów do programu prewencyjnego od
inspektorów kontrolujących budowy. W Krakowie w ten właśnie sposób udało się pozyskać do programu prewencyjnoinformacyjnego dwóch kandydatów, którzy z pomocą inspektorów sekcji nadzoru kontrolujących inwestycję osiągnęli stan przestrzegania przepisów bhp uzasadniający
przyznanie im wyróżnienia.

Trwałe rezultaty
Co więcej, w takich przypadkach to właśnie inspektorzy,
którzy kontrolują inwestycję, wykonują poniekąd część zadania prewencyjnego, ponieważ to oni oceniają wprawnym
okiem stan początkowy i są w stanie z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, jak potencjalny kandydat rokuje na
przyszłość, czy ma realne możliwości osiągnięcia wymaganego poziomu bezpieczeństwa pracy. Tego rodzaju zaanga-

Konferencja prasowa
na placu budowy
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żowanie pozostawia trwałe efekty nie tylko w postaci przekazanej uczestnikom wiedzy i doświadczeń, lecz także
zwiększa ilość i jakość technicznych środków umożliwiających poprawę warunków pracy.
Przykładowo, właściciel jednej z krakowskich firm budowlanych po przystąpieniu do programu, w wyniku przeprowadzonej na budowie kontroli, zdecydował się dofinansować
zakup określonego sprzętu. W czasie kontroli stan przestrzegania przepisów nie budził większych zastrzeżeń, jednak po
szkoleniu zorganizowanym na budowie zakupiono dodatkowo wyposażenie do pracy na wysokości z funduszy wyasygnowanych przez pracodawcę poza budżetem budowy,
w sumie za niemal 40 tysięcy złotych. Przed przystąpieniem
firmy do programu prace na skrajni stropu roboczego prowadzone były z systemowych pomostów roboczych; niezależnie od stosowania środków ochrony zbiorowej pracodawca zakupił jeszcze trzy kompletne urządzenia systemu Alsipercha. Firma nabyła też podest rozładunkowy, przeznaczony do montażu w otworach zewnętrznych przegród pionowych, umożliwiający bezpieczny odbiór materiałów podawanych przy użyciu żurawia.
Współpraca między sekcjami prewencji i nadzoru dotyczy
nie tylko pozytywnych przykładów, których niestety wciąż
jest za mało wobec całej masy nieprawidłowości ujawnianych w czasie kontroli budów. Pewna firma zgłoszona do
programu informacyjno-prewencyjnego była podwykonawcą na budowie prowadzonej przez jednego z sygnatariuszy
Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. W czasie pracy przy tej inwestycji, w związku z konsekwentnym
egzekwowaniem przez generalnego wykonawcę przestrzegania wymogów bezpieczeństwa przez podwykonawców,
firma została pozytywnie oceniona przez inspektorów kontrolujących budowę. W związku z przekazaniem tej informacji do sekcji prewencji podmiot został zakwalifikowany jako
spełniający wymogi programu. Kilka miesięcy później ta
sama firma była kontrolowana na innej budowie przez inspektora pracy z sekcji nadzoru, który stwierdził istotne naruszenia przepisów bhp. Również po tej kontroli odpowiednia informacja trafiła do sekcji prewencji i podmiot usunięto
z listy kandydatów do wyróżnienia w programie. Analizując
tego typu negatywne przykłady, można oczywiście stwierdzić, że działania prewencyjne nie dają żadnej gwarancji, iż
nawet obiektywnie potwierdzony stan zgodności z wymogami przepisów w konkretnej firmie zostanie przez nią utrzymany. Z drugiej strony jednak, czy nawet najbardziej efektywne sprawowanie kontroli i nadzoru może dać taką gwarancję? Wspólny mianownik obu rodzajów działań jest taki,
że ich rezultatem powinna być przede wszystkim zmiana na
lepsze i – co ważniejsze – o trwałym charakterze.
starszy inspektor – specjalista Bogdan Solawa
OIP Kraków

25

Sławomir Niedzielski

Bezpieczeństwo pracy

Bezpieczeństwo na lotnisku kosztuje

Chociaż wśród przedsiębiorców wciąż dość powszechna jest opinia, że
zapewnienie odpowiedniej organizacji pracy
bez ponoszenia kosztów
związanych z wyposażeniem stanowisk pracy w
sprzęt ułatwiający wykonywanie bezpiecznej
pracy wystarczy, by
spełnić podstawowe wymagania bhp, to niektórzy decydują się jednak
na inwestycje w celu poprawy bezpieczeństwa
pracy.
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Tak też było w Porcie Lotniczym im. Władysława Reymonta w Łodzi. W trakcie inspektorskich kontroli, jeszcze w 2010 roku,
stwierdzono, że pracownicy zatrudnieni na
stanowisku „bagażowy” narażeni są na
przekroczenia norm dźwigania podczas
transportu ręcznego po schodach na pokład samolotu osoby niepełnosprawnej
ważącej ponad 90 kg i poruszającej się na
wózku inwalidzkim. Czynność ta wykonywana była przez dwie osoby. Pracodawca
nie zapewnił rozwiązania technicznego
umożliwiającego zminimalizowanie narażenia tych pracowników na przekroczenia
norm dźwigania.
W związku z tym wydano decyzję, by zapewniono pracownikom odpowiednie rozwiązania techniczne i organizacyjne zmierzające do wyeliminowania ręcznych prac
transportowych podczas transportu na po-

kład samolotu osób niepełnosprawnych
poruszających się na wózku inwalidzkim.
Na wniosek pracodawcy, z uwagi na trudności finansowe w firmie, przedłużano terminy realizacji wydanej decyzji, którą udało
się zrealizować dopiero w połowie 2014
roku. Dokonano wówczas zakupu nowoczesnego ambuliftu, czyli pojazdu umożliwiającego osobom chorym lub niepełnosprawnym komfortowe dostanie się do samolotu, bez wysiłku ze strony pracowników lotniska.
Podnośny ambulans (ambulance lift) jest
zaprojektowany tak, by osoba na wózku inwalidzkim mogła być sprawnie dostarczona na pokład każdego typu samolotu, od
najmniejszej maszyny po wielkiego jumbo
jeta, czyli na wysokość ok. 6 metrów.
Ogrzewana i klimatyzowana kabina jest
unoszona i opuszczana za pomocą podno-

śnika hydraulicznego. Jednorazowo mieści pięć wózków inwalidzkich, dwie pary noszy oraz dwie osoby
z obsługi.
Kupując ambulift, władze lotniska w Łodzi zrealizowały jednocześnie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego w sprawie praw osób niepełnosprawnych
oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej, podróżujących drogą lotniczą. Nakłada ono obowiązek
zapewnienia im możliwości sprawnego transportu w
obrębie lotniska oraz z pokładu i na pokład samolotu.
Koszty zakupu ambuliftu są wysokie, wynoszą ponad
1 150 000 zł, warto jednak uzmysłowić decydentom,
jak wysokie są koszty niedostatecznego bhp lub w
ogóle jego braku. Niektóre z nich, takie jak zwiększona absencja czy
konieczność wypłaty odszkodowań z tytułu urazów kręgosłupa, są
oczywiste. Inne, na przykład koszty ludzkiego cierpienia, trudniej
oszacować.
Ekonomiczno-społeczne skutki wypadków w miejscu pracy i
urazów związanych z wykonywaniem ręcznych prac transportowych mogą być ukryte, jak choćby obniżone morale załogi.
Gospodarcze korzyści płynące z wysokiego poziomu bhp są
znaczące zarówno dla małych, jak i dużych przedsiębiorstw. Wysoki poziom bezpieczeństwa i higieny pracy poprawia wydajność
pracowników, ogranicza poziom absencji, zmniejsza poziom wypłacanych odszkodowań, pozwala zapewnić zgodność z wymogami kontrahentów z sektora publicznego i prywatnego. Tak więc
podjęcie odpowiednich działań może przynieść przedsiębiorstwu
naprawdę istotne, wymierne korzyści.
inspektor Sławomir Niedzielski
OIP Łódź

pracy zaobserwowali nieprawidłowości dotyczące także organizacji pracy w
zakładzie. Podczas uzupełniania kąpieli
w cytroku jeden z pracowników kierował wózkiem jezdniowym podnośnikowym, unosząc na widłach paletę
drewnianą (wysokość około 4 m), na
której stał drugi z pracowników i wlewał z beczki kwas mrówkowy (pracownik w żaden sposób nie był zabezpieczony przed upadkiem i narażeniem na
kontakt z niebezpiecznym czynnikiem
chemicznym).

Pod
inspektorską
lupą
Kontrola w zakładzie garbarskim, przeprowadzona
przez inspektorów pracy z
Okręgowego Inspektoratu
Pracy w Zielonej Górze,
wykazała szereg naruszeń
przepisów bezpieczeństwa
i higieny pracy.
Podczas przeglądu części parku maszynowego stwierdzono liczne nieprawidłowości. Kilka maszyn służących do
obróbki skór, m.in. suszarka drążkowa,
strzyżarka, pralnica skór i maszyna do
barwienia skór, nie posiadało podstawowych elementów ochronnych (brak
lub zdemontowane osłony elementów
przenoszących napęd, brak osłon narzędzi). W stosowanych mieszalnikach
turbomix nie było osłon na elementach
maszyn mogących powodować pochwycenie (rolki, na których obracają
się bębny). W czesarce i wirówce brakowało blokowania lub ryglowania osłon,
których otwarcie nie powoduje zatrzymania maszyny, dodatkowo czesarka
była nieprawidłowo posadowiona –
maszynę ustawiono na kawałkach
drewnianych palet. W strzyżarce brakowało zabezpieczenia przed samoczynnym uruchomieniem (np. w przypadku
zaniku i powrotu napięcia zasilania).
Opisy elementów sterowniczych i sygnalizacyjnych dotyczących użytkowania suszarki drążkowej sporządzone
były w języku obcym (co powodowało,
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że były niezrozumiałe dla pracownika obsługującego). Sytuacja była o tyle ciekawa, że wcześniej, na zlecenie pracodawcy, oceny maszyn użytkowanych w zakładzie – pod kątem spełniania przez nie tzw. minimalnych wymagań bhp – dokonał
rzeczoznawca. Jak wynika ze sporządzonego raportu z oceny, jedynym skutkiem
było oznakowanie piktogramami informującymi o niebezpieczeństwach.
W zakładzie przy tzw. obróbce mokrej wykorzystywane są niebezpieczne mieszaniny chemiczne. Inspektorzy pracy w trakcie kontroli stwierdzili, że przechowuje się je w opakowaniach zbiorczych w pomieszczeniu przylegającym do pomieszczenia produkcyjnego. Pomieszczenie magazynowe nie jest oddzielone od pozostałych pomieszczeń i nie posiada wentylacji wyciągowej. Wentylacji wyciągowej
miejscowej nie zainstalowano również przy cytrokach ustawionych na tzw. hali
mokrej, gdzie prowadzony jest proces garbowania skór. Z kart charakterystyki
chemicznej wynika, że substancje składowe mieszanin mogą działać szkodliwie w
wyniku ich wdychania.
Kolejną nieprawidłowością było nieoddzielenie od pozostałej części hali stanowiska obsługi pralnicy chemicznej, mimo że wielokrotnie przeprowadzane pomiary czynników szkodliwych wykazywały przekroczenia NDS tetrachloroetenu,

sklasyfikowanego jako „prawdopodobnie rakotwórczy”.
Analiza prowadzonych w zakładzie
pomiarów czynników szkodliwych wykazała brak nadzoru. Mimo że w procesie technologicznym stosowany jest
np. kwas mrówkowy, to pomiarów stężeń tego kwasu nie wykonywano, za to
prowadzono pomiary kwasu octowego, chociaż stwierdzano jego występowanie poniżej granicy oznaczalności.
Ocena ryzyka zawodowego nie
uwzględniała narażenia na czynniki
chemiczne – chyba, że uznaje się za
wypełnienie tego obowiązku dołącze-

nie do dokumentacji załącznika nr 8 do
zarządzenia nr 39/2008 Rektora PW z
dnia 8 lipca 2008 r. – Instrukcja nr 2
uproszczonej oceny ryzyka przy narażeniu na substancje chemiczne.
Mimo występowania w zakładzie narażenia pracowników na kontakt z substancjami chemicznymi, substancjami o
nieprzyjemnym zapachu (surowe skóry)
i z dużym zapyleniem, szatnie pracowników zostały zorganizowane jako szatnie podstawowe. Dojście do szatni dla
kobiet prowadziło przez szatnię męską.
W trakcie czynności kontrolnych wykonywanych w hali mokrej inspektorzy

Rajd Pracowników PIP
„XXII Ogólnopolski Rajd Pracowników Państwowej
Inspekcji Pracy po Mierzei Wiślanej i nie tylko…” odbędzie się w dniach 11-14 czerwca br. Bazą będzie
Ośrodek Wypoczynkowy „Neptun” w Krynicy Morskiej. W czasie rajdu, jak dobra tradycja nakazuje,
proponujemy:
●

wycieczki piesze z pięknymi widokami, podglądaniem i podsłuchiwaniem (a może i nagrywaniem) ptaków, zbieraniem bursztynów i innymi atrakcjami;
● rejs statkiem połączony z krótką wizytą u Mikołaja
Kopernika we Fromborku;
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Przeprowadzający kontrolę inspektorzy pracy już w jej trakcie zmuszeni
byli do wydania wielu decyzji ustnych
w celu ograniczenia zagrożeń dla pracowników. Pozostałe nieprawidłowości
zostały uregulowane decyzjami wydanymi po zakończeniu kontroli. W stosunku do osoby reprezentującej pracodawcę zastosowano postępowanie
mandatowe. Ponadto w związku z tym,
że zarówno podczas poprzedniej, jak i
obecnej kontroli przeprowadzonej w
zakładzie stwierdzono rażące naruszenia przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, złożono wniosek do Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych o podwyższenie składki na ubezpieczenie wypadkowe.
OIP Zielona Góra

●

tour de bike (na rowerach);
dla odważnych i chętnych możemy zorganizować
spływ kajakowy;
● a dla mniej aktywnych – leżaki i plażę.
●

Informacji o rajdzie udzielają:
Irena Kuźniar, tel. służbowy 58 34 00 933,
kom. 506 144 682
e-mail: irena.kuzniar@gdansk.pip.gov.pl
Izabela Pawłowska, tel. służbowy 58 34 00 955,
kom. 608 311 486
e-mail: izabela.pawlowska@gdansk.pip.gov.pl
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Największe przeżycie zawodowe wiąże z badaniem przyczyn katastrofy, do której doszło kiedyś
w Zakładzie Tworzyw Sztucznych w Krupskim Młynie. W wyniku potężnej eksplozji zginęło kilka osób.
W lesie, gdzie usytuowany był zakład, wraz z prokuratorem i przedstawicielami zakładu odnajdywano szczątki ludzi. Wszystkie trafiały do jednego
worka, co było tym bardziej wstrząsające, im bardziej uporczywa stawała się myśl, jak wydadzą tych
ludzi rodzinom...

nadzorującego zakłady chemiczne, w tym produkujące materiały wybuchowe. Specjalista tej branży był pilnie potrzebny, a dodatkowym atutem w moim przypadku była praktyka
wyniesiona z zakładów.

Zdecydowany
jak uścisk dłoni
Z Beatą Marynowską, okręgowym
inspektorem pracy w Katowicach,
rozmawia Beata Pietruszka-Śliwińska.
Kobieta i materiały wybuchowe nie idą ze sobą w parze, ale nie w pani przypadku. Czy to prawda, że ta specjalność zawodowa ułatwiła pani podjęcie pracy w inspekcji?
W Katowicach poszukiwano wtedy, w 1997 roku, chemika
właśnie z tą rzadką specjalnością. Ja ją miałam, bo wcześniej
byłam pracownikiem naukowym na wyższej uczelni, gdzie
trafiłam zaraz po studiach, właśnie do laboratorium materiałów wybuchowych. Prowadząc ćwiczenia ze studentami, zabierałam ich do różnych zakładów produkujących niebezpieczne substancje chemiczne, a także w miejsca, gdzie odpalaliśmy ładunki wybuchowe, oczywiście z zachowaniem
wszelkich zasad i przepisów bhp. Studenci znali je, bo wciąż
przypominałam, że w tej dziedzinie dbanie o bezpieczeństwo oznacza „być albo nie być”. W kontakcie z materiałami
wybuchowymi nie ma przecież mniej lub bardziej niebezpiecznych sytuacji, wszystkie jednakowo wymagają maksymalnej uwagi i koncentracji, nie mówiąc o przestrzeganiu
przepisów.
A jak wygląda produkcja materiałów wybuchowych?
Z produkcją tych substancji jest trochę jak z gotowaniem
w kuchni, gdzie mieszamy odpowiednie składniki we właściwych proporcjach, kolejności, przy użyciu rozmaitych naczyń, z dbałością o czystość i porządek, by smaku potrawy
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Fot. Katarzyna Bzdura
nic nie zmąciło. Tu przychodzi mi na myśl pewne prawdziwe
zdarzenie, w którym młode małżeństwo swoje dokonania
kulinarne rozpoczęło od ugotowania golonki w szybkowarze. Nie wiedząc, jak należy otworzyć naczynie, rozszczelnili
kurek, co spowodowało gwałtowny wyrzut wrzącego tłuszczu, który rozbryzgiwał się po ścianach świeżutko pomalowanej kuchni. Żeby uniknąć poparzenia, młodzi ludzie rzucili
się na podłogę; tu zadział instynkt samozachowawczy. Ale
on jest daleko niewystarczający w chemii, a w szczególności
w produkcji materiałów wybuchowych; nie ochroniłby nawet wtedy, gdyby dotyczył kontrolowanego wybuchu. Zdarza się, że do niego nie dochodzi, bo ładunek nie odpali, a
wtedy po odpowiednim czasie trzeba podejść i sprawdzić
dlaczego.
Co czuje się w takich sytuacjach, strach chyba raczej
trudno opanować?
On byłby paraliżujący, a to uniemożliwiałoby jakiekolwiek
działanie. Jednak poczucie respektu i pokory w tym zawodzie jest nieodzowne. To świetnie sprawdza się również podczas kontroli, na które ja przez pierwszy rok mojej pracy w
Okręgowym Inspektoracie Pracy w Katowicach chodziłam z
inspektorami, jeszcze w charakterze specjalisty w sekcji specjalistycznej. Należeli do niej chemicy, transportowcy, specjaliści służby zdrowia. Najczęściej towarzyszyłam nadinspektorowi Krzysztofowi Groniewskiemu, nadzorującemu
branżę chemiczną i do dziś traktuję go jak mentora, profesjonalistę, człowieka najwyższej kultury. On pokazał mi, jak po-
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winna wyglądać kontrola i rozmowa z pracodawcą, który od
wejścia inspektora do zakładu powinien wiedzieć, że ma do
czynienia z fachowcem i ekspertem. Wielokrotnie przez ten
rok przyglądałam się też kontrolom w innych branżach, towarzysząc m.in. nieżyjącemu już inspektorowi Jerzemu
Frankowi, który nadzorował służbę zdrowia, czy Andrzejowi Kwietniowi, odpowiedzialnemu za energetykę. To zaprocentowało, gdy trafiłam do Wrocławia na aplikację inspektorską, a po niej na egzamin. Praktyka taka pomagała też w
doborze przyszłej kadry inspektorskiej. Umożliwiała obu
stronom sprawdzenie się, jeszcze przed trudnym i kosztownym szkoleniem.

Gdy rozpoczęła pani aplikację inspektorską też poczuła się pani, jakby to było przedłużenie studiów? Inspektorzy często tak właśnie wspominają ten czas.
Mogę się pod tym podpisać, bo bardzo dobrze kojarzy mi
się czas aplikacji inspektorskiej. Pamiętam, że mieszkałyśmy
we cztery, ja i koleżanka z Zamościa byłyśmy chemiczkami.
Jedna koleżanka z Katowic była prawnikiem, a druga budowlańcem. To było znakomite, gdyż wspólnie ucząc się i
dyskutując, przyswajałyśmy wiedzę z różnych dziedzin, co
było przydatne w trakcie egzaminów. Nie kojarzę ich z nadzwyczajnymi emocjami, choć zapamiętałam, że na pytanie o
szerokość rozstawu drabiny i odległości między szczeblami
nie potrafiłam odpowiedzieć, nigdy bowiem nie lubiłam się
uczyć takich danych, wkuwając na pamięć. Czas wolny od zajęć umilał nam podczas pobytu we wrocławskim ośrodku
tzw. „kaowiec” Jurek Abramowicz. Kiedyś dla poprawy naszego zdrowia i samopoczucia zorganizował zabiegi doświetlania specjalną lampą, które miały się odbywać w holu pełniącym wówczas funkcję świetlicy z telewizorem. Okazało
się, że dolegliwość zatok, którą wskazałam na poczekaniu,
należało leczyć, naświetlając grasicę. Pani obsługująca lampę poprosiła więc, żebym głęboko rozpięła bluzkę i skierowała tam strumień światła. Traf chciał, że była to pora rozpoczęcia kolacji, więc przez hol, na którym naświetlano moją
grasicę, przetaczały się tłumy do jadalni. Nie muszę chyba
opowiadać, jakie miny mieli koledzy, zdumieni tym szczególnym widokiem z moim udziałem.
Takie sytuacje można wspominać z łezką w oku. A zapamiętała pani, z jakim poczuciem szła na swoje pierwsze samodzielne kontrole?
Na pewno nie przerażały mnie one, wręcz przeciwnie,
szłam kontrolować pracodawców w przekonaniu, że jestem
na to całkowicie gotowa. Natomiast dużo większe emocje

Czy idąc na rozmowę rekrutacyjną do katowickiej inspekcji, wiedziała pani, z czym będzie wiązała się ta praca?
Wiedziałam, że chodzi o kontrole pracodawców, choć nigdy wcześniej nie zetknęłam się z nimi, pracując na
uczelni. Pierwszej lekcji inspektorskiego zawodu,
Inspektor musi być pewien wydawanych decyzji, bo
którą doskonale zapamiętałam, udzieliła mi okręgodziś nie każdy pracodawca przyjmuje środki prawne z
wa inspektor pracy Renata Grabska, która przy pożegnaniu stwierdziła, że mam zbyt subtelny uścisk
dobrodziejstwem inwentarza. Kiedyś, jeszcze za związdłoni. Poprosiła więc, żebym jeszcze raz wykonała
kowej inspekcji, niektórzy inspektorzy mieli poczucie, że
ten gest, ale znacznie bardziej zdecydowanie, bo tak
to oni w zakładzie są prawem.
powinien to robić inspektor pracy. W ten sposób poinformowała też, że zostałam przyjęta do pracy w inspekcji. Wcześniej dokładnie przepytała mnie o kwalifikacje, towarzyszyły mi na myśl o ukaraniu pracodawcy mandatem.
które okazały się strzałem w dziesiątkę po tym, jak w kato- Obawiałam się, co będę czuła, gdy po raz pierwszy sięgnę po
wickim okręgu powstał wakat po nagłej śmierci inspektora bloczek. Gdy do tego doszło, wiedziałam, że nikogo nie
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krzywdzę, bo kara jest absolutnie zasłużona. Do dziś uważam, że to jest klucz do spokoju sumienia i poczucia dobrze
wykonanej pracy, za którą muszą stać kompetencje i konsekwencja działania. Sam mandat niczego przecież jeszcze
nie zmienia, o niczym też nie przesądza. Pracodawcy trze-

Czy tego typu sytuacje są dużym problemem dla szefa okręgu inspekcji pracy, którym jest pani od kilku lat?
Nie, pod warunkiem że są ściśle przestrzegane procedury. Nie tylko w tej, ale w każdej innej sprawie związanej z
kierowaniem urzędem, każdy szef powinien dobrze znać
różne procedury. Powinien być otwarty
na nową wiedzę i umiejętności. PamięJak ważna jest dociekliwość i skrupulatność inspektora podczas
tam, jak przeszło cztery lata temu obejmowałam kierowanie OIP-em w Katowikontroli i przygotowywania dokumentacji świadczy fakt, że kiecach, z dnia na dzień zdałam sobie spradyś jeden z kolegów został obciążony odpowiedzialnością karną,
wę, jak wielu nowych rzeczy muszę się
bo w protokole pokontrolnym posłużył się zbyt ogólnym stwierjeszcze nauczyć, procedur przetargodzeniem, iż maszyny w zakładzie są sprawne. Rok później doszło
wych, różnych kwestii związanych z księna jednej z nich do wypadku, a ów inspektor znalazł się wśród
gowością, ale przede wszystkim zarząoskarżonych. Choć przed sądem został uniewinniony, to jednak
dzania ludźmi, w tym także moimi wcześniejszymi przełożonymi. To jest chyba
odebrał surową lekcję, która powinna być też nauką dla innych.
najtrudniejsze zadanie, z jakim przyszło
mi się zmierzyć: właściwa komunikacja z
ba dokładnie wyjaśnić, za co go dostał i co powinien zrobić, 300-osobową załogą. Ważne są tu ogniwa pośrednie, jak
żeby uniknąć znacznie poważniejszych konsekwencji, dobrzy zastępcy, szefowie oddziałów, sekcji czy nadinzwiązanych np. z wypadkiem przy pracy. Tylko takie podej- spektorzy pracy. Bez właściwej współpracy z nimi nie wyście może stworzyć specyficzną więź z pracodawcą, który obrażam sobie sprawnego zarządzania okręgiem. By jedczuje się wtedy mentalnie zobowiązany wobec inspektora, nak być bliżej każdego pracownika, wprowadziłam swoje
bo jego wizytę odbiera również jako formę pomocy. Stwo- dyżury, na które można się umawiać nie tylko w sprawach
rzenie takiej relacji nie jest proste, ale możliwe. Wymaga służbowych. Wiem, że takie rozmowy mogą pozytywnie
jednak od inspektora również empatii i często nadzwyczaj- wpływać na komfort w pracy i poza nią, dlatego chcę je
nej cierpliwości.
prowadzić; i to bez pośredników.
Czy kiedykolwiek tej cierpliwości zabrakło pani podczas wizyty u pracodawcy?
Na myśl przychodzi mi kontrola, na którą poszłam obciążona własnymi problemami. Przez cały dzień, sprawdzając
zakład wydział po wydziale, maszynę po maszynie, nie mogliśmy dojść do porozumienia z pracodawcą, co grzecznie
uświadomił mi, mówiąc, że to ja komplikuję sytuację. Pomyślałam, że ma trochę racji; przerwałam kontrolę i przyszłam
w innym terminie, z zupełnie innym nastawieniem, dlatego
wiem, że warto mieć dystans do siebie. Zabrakło go kiedyś
koledze inspektorowi, z którym wspólnie kontrolowaliśmy
jedną z firm; był arogancki, wydawał polecenia tonem nieznoszącym sprzeciwu. Wstyd mi było za niego, więc jak najszybciej chciałam zakończyć czynności. Wtedy przyrzekłam
sobie, że już nigdy więcej nie będę uczestniczyć w podobnej
sytuacji. Przerwanie kontroli sprawdza się w różnych, niekiedy dwuznacznych przypadkach, na które wyczulałam też
swoich uczniów, a kandydatów na inspektorów, gdy byłam
ich opiekunem. Przytaczałam przykład kontroli inspektora,
który po wyjściu z zakładu, w kieszeni swego płaszcza znalazł pokaźną kwotę pieniędzy. Zachował się profesjonalnie,
bo natychmiast powiadomił kierownictwo OIP i zgłosił ten
fakt do właściwych organów.
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Ten bezpośredni, dobry kontakt jest też ważny w relacjach z partnerami inspekcji pracy. Szefowie mają tu
szczególne zadania do wykonania. Co jest miarą ich
powodzenia w katowickim OIP-ie?
Oczywiście poprawa warunków pracy i bezpieczeństwa,
co realnie przekłada się na mniejszą liczbę wypadków przy
pracy, na wyegzekwowane świadczenia pracownicze. Od
2011 roku w katowickim okręgu, który skupia najbardziej
wypadkowe branże, przetwórstwo przemysłowe, budownictwo oraz górnictwo, systematycznie spada liczba osób
poszkodowanych w wypadkach ze skutkiem śmiertelnym.
Podobnie sytuacja wygląda, jeśli chodzi o wypadki ciężkiego uszkodzenia ciała. To jest duża zasługa pracowników
OIP-u, poczynając od inspektorów pracy, także tych skupionych w sekcjach górnictwa czy hutnictwa, znakomitych, wysokiej klasy specjalistów, po pracowników sekcji
prewencji i promocji. Oni doskonale czują to, co robią, są
kreatywni i oddani tej pracy. Do tego potrafią cieszyć się z
takich dowodów uznania jak ubiegłoroczny „czarny diament”, przyznany co prawda na moje ręce, ale przecież dla
wszystkich w katowickim okręgu.

Pod
inspektorską
lupą

Głośno
w zakładzie

Kontrola inspektora
pracy z Okręgowego
Inspektoratu Pracy
w Białymstoku w zakładzie produkującym wyroby pasmanteryjne dotyczyła m.in. zagrożeń
związanych z występowaniem hałasu w środowisku pracy i stosowania
środków ochrony indywidualnej, stanu bezpieczeństwa i higieny pracy
przy obsłudze maszyn i
urządzeń technicznych,
magazynowania i składowania towarów, realizacji zadań służby bhp
oraz zaopatrzenia pracowników w odzież i
obuwie robocze oraz
środki ochrony indywidualnej.

Dziękuję za rozmowę.
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Podczas kontroli inspektor pracy ustalił, że:
● na działanie hałasu w zakładzie ogółem narażonych jest 43 pracowników, w
tym w warunkach przekroczenia NDN hałasu zatrudnionych jest 25 pracowników;
● pracodawca zapewnił wszystkim pracownikom ochronniki słuchu i egzekwuje
ich stałe stosowanie;
● zakład nie posiada opracowanego
programu działań techniczno-organizacyjnych w zakresie ograniczenia narażenia na
działanie hałasu;
● w zakładzie nie ustalono sposobów i
metod usuwania nieprawidłowości wynikających z kontroli stanu bhp;
● wypłacany pracownikom ekwiwalent
pieniężny za pranie odzieży roboczej nie w
pełni pokrywa koszty ponoszone przez
pracowników (odzież wymaga prania przynajmniej 2 razy w tygodniu, a obowiązująca wysokość miesięcznego ekwiwalentu to
9 zł);

●

przejścia pomiędzy poszczególnymi
rzędami maszyn w hali plecionkarni mają
szerokość ok. 0,4 m;
● użytkowane w trakcie kontroli plecionkarki (57 maszyn) nie posiadały zamontowanych osłon zabezpieczających
pracowników obsługujących maszyny
przed dostępem do stref niebezpiecznych,
tj. wirujących wrzecion z zamontowanymi
cewkami z przędzą, a część osłon wykonano z folii lub tektury.
W wyniku kontroli inspektor pracy wydał
nakaz zawierający 56 decyzji wstrzymania
pracy przy obsłudze plecionkarek do czasu
zastosowania osłon lub innych urządzeń
ochronnych, które zapobiegałyby dostępowi do strefy zagrożenia lub zatrzymywałyby ruch części niebezpiecznych. Osoba
odpowiedzialna za wykroczenia przeciwko prawom pracownika została ukarana
mandatem.
starszy inspektor Olga Owłasiuk
OIP Białystok
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Śmierć stażysty
Zdemontowano osłonę bębna
zwrotnego przenośnika (w bliżej nieokreślonym czasie i przez nieustaloną
osobę bądź grupę pracowników), w
efekcie doszło do powstania zagrożenia wypadkowego. Nadzór produkcyjny nad procesami przeróbki mechanicznej surowca nie zareagował w dniu
wypadku, ani wcześniej, na brak osłony
bębna zwrotnego przenośnika taśmowego, tym samym tolerował zagrożenie wypadkowe.
Przełożony, nadzorujący przeróbkę
mechaniczną surowca, polecił w dniu
wypadku skierować poszkodowanego
do obsługi węzła wapna, mimo braku
jego uprawnień do obsługi urządzeń
krusząco-sortujących. Poszkodowany
nie miał wiedzy dotyczącej występujących na stanowisku zagrożeń i sposobu ochrony przed nimi. Stażystę skierowano do obsługi węzła bez przeprowadzenia wcześniej prawidłowego przeszkolenia stanowiskowego (instruktażu) i bez zapoznania pracownika z odpowiednią instrukcją czynnościową.
Poszkodowany nie został zapoznany z
występującymi zagrożeniami pochodzącymi od urządzeń, które miał dozorować.
Tuż przed wypadkiem stażysta postanowił wejść w strefę zagrożenia, aby

(prawdopodobnie) usunąć z wewnętrznej strony taśmy zanieczyszczenia przy użyciu łopaty. W ten sposób
pracownik zaktywizował zagrożenie
związane z możliwością pochwycenia
przez elementy ruchome przenośnika.
Doszło do pochwycenia łopaty przez
taśmę taśmociągu i wciągnięcie lewej
ręki poszkodowanego pomiędzy taśmę a bęben. Wyrwanie lewej ręki po-

szkodowanego z barku doprowadziło
do śmierci na miejscu zdarzenia.
Inspektor pracy po kontroli zarządził
uzupełnienie instrukcji czynnościowej
bezpiecznego wykonywania pracy
przy uruchamianiu zakładu przeróbczego, węzła produkcji wapna, o bez-

V Rajd Motocyklowy
Klubu Motocyklowego
MOTO IP
W imieniu Zarządu Klubu Motocyklowego MOTO IP
serdecznie zapraszamy na V Motocyklowy Rajd do Popowa Letniska w województwie mazowieckim, który odbędzie się w dniach 28-31 maja br. W planie zwiedzanie
twierdzy Modlin w okolicach Nowego Dworu Mazowiec-
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względny zakaz wykonywania jakichkolwiek czynności konserwacyjnych i
remontowych podczas ruchu urządzeń, za wyjątkiem czynności dopuszczonych instrukcją obsługi producenta
i na zasadach przez niego określonych.
Wydane także wystąpienie zalecało
między innymi przeprowadzanie instruktażu stanowiskowego wyłącznie
przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie
zawodowe oraz powierzanie obsługi
maszyn i innych urządzeń technicznych
do robót budowlanych wyłącznie pracownikom posiadającym odpowiednie

uprawnienia. Trzy osoby z dozoru techniczno-produkcyjnego, odpowiedzialne za popełnione wykroczenia, zostały
ukarane mandatami karnymi.
nadinspektor Jerzy Borowski
OIP Kielce

kiego, Zamku Książąt Mazowieckich, Muzeum Okręgowego i Browaru w Ciechanowie, Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Gołotczyźnie, drewnianego kościoła z 1758 r.
w Barcicach, Kuźni Kurpiowskiej w Pniewie, zamku oraz
najdłuższego rynku w Europie w Pułtusku.
Zgłoszenia prosimy kierować do sekretarza Zarządu
Klubu Motocyklowego MOTO IP Marzeny Królak-Makowskiej (OIP Warszawa).
Adam Derza, przewodniczący klubu
Dawid Rusak, wiceprzewodniczący klubu
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Śmierć stażysty
Kontrola w kopalni wapienia w Świętokrzyskiem została przeprowadzona w związku ze
śmiertelnym wypadkiem, jakiemu uległa
osoba skierowana do
pełnienia nadzoru nad
pracą urządzeń krusząco-sortujących węzła
produkcji wapna, nie
mająca wymaganych do
tego uprawnień.

Ofiarą wypadku był stażysta wykonujący
pracę na podstawie umowy zawartej między gminnym ośrodkiem pomocy społecznej a kopalnią wapienia, w ramach projektu
systemowego dotyczącego aktywizacji
społeczno-zawodowej bezrobotnych, w
zakresie nabycia doświadczeń w zawodzie
operatora wózka jezdniowego z napędem
silnikowym. Poszkodowany miał ukończony kurs kierowcy wózków jezdniowych z
napędem silnikowym, otrzymał zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń
transportu bliskiego w kategorii wózków
jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem specjalizowanych. Posiadał zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku obsługi wózków z
wymianą butli oraz orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania zawodu operatora wózków podnośnikowych. Nie był kierowany na badania lekarskie na stanowisku, na którym uległ wypadkowi. Nie miał
kwalifikacji do wykonywania powierzonej
mu wówczas pracy.
W dniu wypadku stażysta został skierowany przez przełożonego do nadzoru nad
pracą urządzeń krusząco-sortujących i

transportu bliskiego węzła produkcyjnego.
Miał za zadanie obserwowanie ruchu urządzeń z kabiny sterowniczej i w razie stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości zatrzymanie węzła przyciskiem na tablicy sterowniczej „Wyłącz awaryjnie”. Z nieustalonych przyczyn tuż przed wypadkiem wyszedł z kabiny (bez wyłączenia urządzeń
technologicznych) i udał się w miejsce usytuowania bębna zwrotnego przenośnika
taśmowego, podającego kruszywo z kosza
zasypowego na kruszarkę odśrodkową. W
nieustalonych okolicznościach lewa ręka
poszkodowanego dostała się między bęben zwrotny a taśmę, co spowodowało jej
całkowite wyrwanie z barku (amputację).
Prawdopodobnie poszkodowany usiłował,
używając łopaty, usunąć z wewnętrznej
strony taśmy przenośnika zanieczyszczenia
(np. kamień, grys czy też piasek), które mogły zakłócić prawidłowy bieg tej taśmy. Na
miejscu zdarzenia znaleziono złamaną łopatę, co może potwierdzać przypuszczenia
o manewrowaniu nią w strefie niebezpiecznej między bębnem zwrotnym a taśmą
transportową. W czasie wypadku nie była
założona osłona siatkowa na bęben zwrotny przenośnika, która znajdowała się obok
kabiny sterowniczej.
Dokończenie na stronie 34.

