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Niech ten wiosenny czas
przyniesie dużo radości,
doda energii, siły i optymizmu.
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Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy
Opracowanie: nowych metod oznaczania szkodliwych substancji chemicznych w powietrzu na stanowiskach pracy, procedury badania parametrów wybuchowości pyłów nanomateriałów oraz stanowiska badawczego do oceny łącznego oddziaływania hałasu infradźwiękowego i drgań mechanicznych – to przykłady nowatorskich
rozwiązań przygotowywanych w 2014 r. w ramach III etapu rządowego programu
wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”. Stan realizacji jego zadań omawiano na posiedzeniu Rady Ochrony Pracy 24 marca br. w stołecznej siedzibie Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego,
któremu powierzono koordynację programu.
W posiedzeniu wzięli udział członkowie zespołu koordynacyjnego ds. programu, oceniającego wykonanie poszczególnych jego zadań i projektów, w którym zasiada
przedstawiciel Państwowej Inspekcji Pracy.
Wyniki III etapu programu w roku 2014 , ustanowionego przez Radę Ministrów na lata 2014-2016, zaprezentowała prof. dr hab. n. med. Danuta Koradecka, dyrektor
CIOP-PIB oraz jej zastępcy: dr inż. Daniel Podgórski i dr
hab. inż. Wiktor M. Zawieska.
Głównym celem przedsięwzięcia jest zmniejszenie liczby wypadków przy pracy i chorób zawodowych poprzez
opracowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych
i technicznych, nowych wyrobów, technologii, metod
i systemów zarządzania. Program składa się z dwóch części. Pierwsza obejmuje badania w zakresie służb pań-

stwowych, a więc wspomaganie państwa na rzecz ograniczania strat społecznych i ekonomicznych, tworzenia
bezpiecznego i przyjaznego środowiska pracy, druga
- badania naukowe i prace rozwojowe. Wykonawcami
projektów objętych programem jest 17 placówek naukowych.
W roku ubiegłym realizowano 89 zadań dotyczących
służb państwowych oraz 74 projekty w zakresie badań
naukowych i prac rozwojowych. Uczestnicy obrad wysoko ocenili efekty tych prac.
W posiedzeniu uczestniczyła Iwona Hickiewicz, główny inspektor pracy z zastępcami: Małgorzatą Kwiatkowską i Leszkiem Zającem oraz dyrektorem Departamentu Nadzoru i Kontroli GIP Krzysztofem Kowalikiem.
Donat Duczyński
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Ciemna strona zagranicznych inwestycji
Cudzoziemcy zatrudnieni lub pełniący funkcje kierownicze w przedsiębiorstwach należących do zagranicznych
inwestorów bez większych trudności mogą uniknąć odpowiedzialności za popełnione w Polsce wykroczenia,
po prostu wyjeżdżają za granicę. Wprowadzenie możliwości karania w drodze mandatu pozwoliłoby na przyśpieszenie postępowania karnego.
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Dla uczniów szkół
rolniczych

Wiadomości
nie tylko z kraju
Forum Związków Zawodowych
W posiedzeniu Zarządu Głównego Forum Związków Zawodowych 25 lutego br. w Warszawie wzięła udział Iwona Hickiewicz, główny inspektor
pracy. Mówiła m.in. o problematyce umów śmieciowych, uprawnieniach
inspekcji, systemie kar dla nieuczciwych pracodawców. Poruszyła również problemy związane z zatrudnieniem ludzi młodych oraz pracowników uprawnionych do emerytur pomostowych. Szefowa PIP zaznaczyła,
że priorytetem działań PIP była i jest prawidłowość zatrudniania pracowników. Wskazała patologie w zatrudnieniu tymczasowym. Iwona Hickiewicz zaapelowała do młodych, by podejmując zatrudnienie, sprawdzili
uczciwość swojego pracodawcy, nie rozpoczynali pracy bez umowy. Zachęcała ich do korzystania z bezpłatnego poradnictwa prawnego prowadzonego przez okręgowe inspektoraty pracy oraz ich oddziały terenowe
w całym kraju. Zaprosiła też Forum ZZ do udziału w kampaniach informacyjno-edukacyjnych prowadzonych przez PIP.

W małych firmach budowlanych
Zastępca głównego inspektora pracy Leszek Zając 26 lutego br. wziął
udział w konferencji „Programy wspierające poprawę bezpieczeństwa
pracy w mikro i małych przedsiębiorstwach budowlanych”, zorganizowanej w stołecznej siedzibie Związku Zawodowego „Budowlani”. Współorganizatorami przedsięwzięcia byli Państwowa Inspekcja Pracy i Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP. Podczas konferencji
Leszek Zając przedstawił program działania inspekcji pracy na 2015 r. Zastępca dyrektora Departamentu Prewencji i Promocji Głównego Inspektoratu Pracy Jakub Chojnicki omówił programy prewencyjne PIP adresowane do mikro i małych przedsiębiorstw. W spotkaniu uczestniczyli
także okręgowy inspektor pracy w Warszawie Elżbieta Lipińska i dyrektor Departamentu Prewencji i Promocji GIP Zbigniew Kowalczyk.

Zawody drwali
W lesie koło Spychowa po raz szósty odbyły się
zawody drwali „VI Święto Drwala”. Główną, symboliczną nagrodą była Złota Siekiera nadleśniczego Nadleśnictwa Spychowo. Podstawowym
celem zawodów, w których wzięło udział 16
drwali pilarzy z 3 zakładów usług leśnych świadczących usługi na rzecz Nadleśnictwa Spychowo, była promocja przestrzegania zasad bezpieczeństwa pracy przy pozyskiwaniu drewna. Rywalizacja odbywała się pod nadzorem Adama
Sieradzkiego, starszego inspektora pracy –
specjalisty z OIP w Olsztynie. W spotkaniu 27 lutego br. uczestniczyła także m.in. Małgorzata
Błyskun, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych w Olsztynie. Zawodnicy byli oceniani w pięciu konkurencjach: bezpieczne ścięcie i powalenie sosny „na precyzję”, zmiana łańcucha w pilarce na czas, dwie konkurencje przerzynki, czyli precyzyjnego odcinania krążka z
kłody oraz okrzesywanie pni z gałęzi. Poza konkursem swoje umiejętności sprawdzali uczniowie Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie
oraz pierwszy raz w historii zawodów strażak z
OSP Faryny. Tegoroczną innowacją było przygotowanie zawodów w oparciu o międzynarodowy regulamin opracowany przez IALC, organizację regulującą przeprowadzanie zawodów
drwali na świecie. Za najlepszego drwala komisja uznała Sylwestra Jurczyka z zakładu usług
leśnych „Drewpol”. Poza Złotą Siekierą odebrał
on nagrodę w postaci profesjonalnej pilarki spalinowej. Będzie on reprezentował Nadleśnictwo
Spychowo na zawodach regionalnych, które odbędą się w czerwcu br.
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Zasady bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac
w gospodarstwie rolnym, w tym zagrożenia występujące przy pracach polowych, stosowaniu
środków ochrony roślin, obsłudze zwierząt hodowlanych, eksploatacji maszyn i narzędzi rolniczych, a także zagadnienia ochrony przeciwpożarowej były głównymi tematami omawianymi
podczas szkoleń dla uczniów szkół rolniczych i
rolników z pięciu powiatów południowej Wielkopolski. Inicjatywę przeprowadzenia szkoleń
dla uczniów szkół rolniczych, którzy mają odbywać praktyki zawodowe w gospodarstwach rolnych, podjęła Regionalna Komisja ds. BHP w Rolnictwie Indywidualnym dla Południowej Wielkopolski. Od początku roku w szkoleniach uczestniczyło łącznie 246 uczniów oraz 158 rolników.
Prowadzący szkolenia specjaliści z Oddziału Państwowej Inspekcji Pracy w Ostrowie Wlkp. oraz z
placówek terenowych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zwracali szczególną uwagę
nie tylko na praktyczne aspekty bezpiecznych
zachowań wśród uczniów przygotowujących się
do praktyk, ale także na odpowiedzialność za ich
bezpieczeństwo rolników, u których będą się odbywać praktyki.

AGRO-PARK 2015
W obiektach Międzynarodowych Targów Lublin
S.A. odbyły się Targi Rolnicze AGRO-PARK 2015.
Pracownicy Okręgowego Inspektoratu Pracy w
Lublinie zorganizowali w dniach 7-8 marca br.

stoisko wystawiennicze pod hasłem kampanii „Szanuj życie! Bezpieczna
praca w gospodarstwie rolnym”. Dużym zainteresowaniem odwiedzających cieszyły się porady z zakresu prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Dystrybuowano również wydawnictwa i materiały promujące dobre praktyki w rolnictwie indywidualnym. Targi były okazją do promowania filmu pt. „Szanuj życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym”, który został zrealizowany przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie. Stoisko odwiedziło kilkadziesiąt osób, dzieci otrzymały wydawnictwa dla najmłodszych, dotyczące bezpiecznych zachowań na wsi oraz
materiały prewencyjne.

Eksploatacja maszyn i urządzeń
W Luksemburgu 11-12 marca br. odbyło się kolejne spotkanie Grupy Roboczej SLIC-MACHEX. Celem powołanej przez Komitet Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC) w 1997 r. platformy MACHEX jest zapewnienie jednorodności stosowania we wszystkich krajach UE dyrektywy maszynowej
2006/42/EC oraz dyrektywy 2009/104/EC, dotyczącej minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny użytkowania sprzętu roboczego przez pracowników podczas pracy. Bieżące posiedzenie grupy
roboczej poświęcone było aktualnym problemom bezpiecznej eksploatacji maszyn i urządzeń na stanowiskach pracy. Jednym z poruszanych
tematów było zagadnienie używania maszyn do podnoszenia pracowników, które nie zostały skonstruowane do tego celu. Dyskutowano o potrzebie doprecyzowania pojęcia „szczególnie uzasadnionych przypadków”, w których stosowanie takich rozwiązań jest dopuszczalne. Uzgodniono przygotowanie przewodnika opartego na podobnych dokumentach i praktykach stosowanych w niektórych krajach członkowskich, który będzie jednak nieobligatoryjny. Państwową Inspekcję Pracy reprezentował Marian Szyszko, okręgowy inspektor pracy w Szczecinie.

Czy to wypadek?
Podczas XVII Targów Bezpieczeństwa, Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej 10 marca br. okręgowy inspektor pracy w Katowicach Beata
Marynowska dokonała otwarcia V edycji śląskiej konferencji na temat
zapobiegania wypadkom przy pracy „…Czy to wypadek? Na wszelki wypadek…”. Odbywała się ona pod patronatem głównego inspektora pracy w ramach ogólnopolskiej kampanii „Bezpieczeństwo pracy zależy od
Ciebie” i była okazją do podsumowania dokonań w okręgu, a także zaprezentowania działań kontrolno-prewencyjnych w zakresie ograniczania wypadków przy pracy. Prof. dr hab. Krystyna Pawlas z Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu mówiła o warunkach środowiska pracy wpływających na zagrożenia wypadkowe, a Tomasz Golis, przewodniczący Śląskiej Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w
Budownictwie, działającej przy okręgowym inspektorze pracy w Katowicach, przybliżył cel podpisanego na sesji plenarnej porozumienia o
współpracy w zakresie kształcenia w zawodach budowlanych, przedstawił też wymagania wynikające z prawa pracy oraz problemy pracodawców związane z zatrudnianiem młodocianych w celu przygotowania zawodowego. Podczas sesji panelowych dyskutowano o trzech dziedzinach gospodarki: górnictwie, hutnictwie i budownictwie.
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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”!

za mało, jak się okazuje, ze względu na wiele, także niezależnych od inspekcji pracy powodów. Można pomyśleć o zmianie prawa, choć uważam, że jeśli nawet uda nam się uchwalić
nowe rozwiązania, to i tak, jak za dotknięciem czarodziejskiej
różdżki, sytuacja nie zmieni się radykalnie i nieprawidłowości nie znikną. Można byłoby wprowadzić rozwiązanie przyjęte przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Pracy, która w opracowanym przez siebie projekcie Kodeksu pracy zaproponowała m.in. ustanowienie kategorii nietypowych stosunków
pracy i niepracowniczego zatrudnienia, typu cywilnoprawnego. Często bowiem są to stosunki pracy, tylko inaczej nazwane, i z takimi nieprawidłowościami należy walczyć. Bo jeśli praca na podstawie umowy cywilnoprawnej jest wykonywana w sposób ciągły i dochód z tej pracy jest na poziomie
minimalnego wynagrodzenia, to w takiej sytuacji można byłoby zastosować określone przepisy Kodeksu pracy. W jakim
stopniu i zakresie, to kwestia dyskusji, jednak przyjęcie takiego rozwiązania mogłoby ograniczyć skalę nieprawidłowości
w zakresie zatrudnienia. Osobny problem dotyczy umów zawieranych na czas określony…

Stwórzmy

unijny kodeks pracy
Z prof. dr hab. Walerianem Sanetrą,
b. prezesem Izby Pracy, Ubezpieczeń
Społecznych i Spraw Publicznych
Sądu Najwyższego,
rozmawia Danuta Rutkowska.
Panie sędzio, ma pan bogate doświadczenie sądowe, był pan
członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy oraz Komisji ds.
Reformy Prawa Pracy. Jak pan ocenia Kodeks pracy?
Jeśli spojrzymy na dzisiejszy Kodeks od strony formalnej,
techniczno-legislacyjnej, to jego ocena, w porównaniu z
tym, który został uchwalony w 1974 r., nie wypada dobrze.
Obecnie jest on mniej czytelny i spójny, do czego niewątpliwie przyczyniła się wielokrotna nowelizacja przepisów.
Część zmian wymusiła konieczność dostosowania polskiego
ustawodawstwa do regulacji unijnych. Dodano wówczas
wiele nowych artykułów, całe rozdziały, np. dotyczące równego traktowania w zatrudnieniu, pracowników delegowanych, zatrudnienia dzieci. Pod wpływem prawa unijnego zostało zmienionych wiele przepisów dotyczących bhp. Widać
wyraźnie, że proces implementacji prawa unijnego sprawił,
iż nasz Kodeks stał się, od strony samej systematyki i wewnętrznej spójności, mniej uporządkowany i zwarty.
Nie można tu pominąć oceny języka, jakim są formułowane regulacje unijne i jego wpływu na pogorszenie czytelności Kodeksu. Ten język ma oczywiście swoje uzasadnienie, bo
przepisy są adresowane do wszystkich państw członkowskich, ale generalnie, unijne prawo przejawia skłonność do
zbyt szczegółowego określania poszczególnych kwestii i
spraw. Zwłaszcza w krajach tzw. starej Europy obserwuje się
zjawisko, które polega na nadmiernym mnożeniu przepisów.
Jaki powinien być zatem Kodeks: ogólny, syntetyczny czy rozbudowany i uszczegółowiony, zdaniem pana sędziego?
Moim zdaniem, rozwiązania syntetyczne są lepsze niż
zbytnia drobiazgowość. Właściwa droga dostosowania nor-
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my prawnej do życia prowadzi nie poprzez liczne zmiany
i uszczegóławianie regulacji prawnych, a poprzez przyjęcie
założenia, że praktyka stosowania norm prawnych wymusi
odpowiednią interpretację przepisów. Ten, kto tworzy przepisy, zazwyczaj nie ma do czynienia z konkretnymi sytuacjami. Chyba, że sprawę nagłośnią media, co niejednokrotnie
jednak staje się powodem powstawania błędnych regulacji
prawnych, nie w pełni przemyślanych, podejmowanych pod
wpływem emocji.
Generalnie więc uważam, że syntetyczne regulacje prawne są lepszymi regulacjami, i jest to powód, dla którego należałoby pomyśleć o nowym Kodeksie pracy. Powinien to
być akt prawny, który regulowałby najważniejsze kwestie i
problemy w sposób ogólny, nadający się do codziennego zastosowania w praktyce.
Czy widzi pan sędzia możliwość ograniczenia patologii polegającej na zawieraniu umów cywilnych w sytuacji, gdy powinna być zawarta umowa o pracę?
Państwowa Inspekcja Pracy prowadzi w tym zakresie kontrole, oddziałuje prewencyjnie, wychowawczo, ale to ciągle
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…których jest coraz więcej i są coraz dłuższe. Inspektorzy
pracy stwierdzają liczne naruszenia prawa w tym zakresie. Co
można jeszcze zmienić, by je wyeliminować?
Uważam, że można byłoby wykluczyć możliwość wypowiadania tego typu umów. Przed wojną i potem do wejścia
w życie obecnego Kodeksu pracy tych umów nie można było
wypowiadać. Wprowadzenie art. 33, pozwalającego na stosowanie klauzul o wypowiedzeniu umowy, odpowiadało w
tamtym okresie interesom pracowników, którzy porzucali
pracę. Ułatwiało odejście z pracy. Bo wtedy problem polegał
nie na tym, że zwalniano ludzi, a na tym, że porzucali pracę.
I dziś ten przepis w zupełnie innych warunkach ustrojowych
i ekonomicznych okazał się istotnym instrumentem godzącym w interesy pracowników.
Jeżeli likwidacja możliwości wypowiadania umów na czas
określony byłaby jednak niemożliwa, to należałoby wprowadzić dodatkowe ograniczenia i rygory, co najmniej takie, że
okres wypowiadania umów na czas określony powinien być
taki jak przy umowach na czas nieokreślony.
Przede wszystkim zaś powinno się wprowadzić zasadę, że
wypowiedzenie ma być uzasadnione. Pracownik ma prawo
do ochrony przed nieuzasadnionym wypowiedzeniem.
I uzasadnienie, i kontrola ze strony związków zawodowych
powinny być takie same jak w przypadku umów zawieranych na czas nieokreślony. To może skutecznie zniechęcić
pracodawców do wykorzystywania umów terminowych w
celu osłabienia stabilizacji zatrudnienia.
Są pracodawcy, którzy twierdzą, że etat jest dziś przeżytkiem i
tylko wprawia pracodawcę w kłopoty…Tymczasem także Mię-
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dzynarodowa Organizacja Pracy przygląda się naszemu rynkowi pracy z niepokojem, zwracając uwagę, że nadmierne uelastycznienie form zatrudnienia, zbyt duża liczba zatrudnionych
na podstawie umów czasowych i umów cywilnoprawnych nie
poprawi sytuacji gospodarczej, generuje tylko problemy…
Prawo unijne zakłada, że zasadą powinno być zawieranie
umów na czas nieokreślony. Stałe zatrudnienie uważa się za
wartość ogólnoludzką. Znajduje to wyraz i w przepisach
Traktatu o funkcjonowaniu UE i w Karcie Praw Podstawowych UE. Potrzeba ochrony trwałości zatrudnienia znajduje
odzwierciedlenie w szczegółowszych aktach prawnych UE,
i to też trzeba mieć na uwadze. Prawo pracy musi uwzględniać interesy strony słabszej, czyli pracowników. Inaczej tej
sprawy nie należy stawiać, uważam.
Oceniając całościowo wpływ prawa unijnego na nasz Kodeks, trzeba uwzględnić również aspekt merytoryczny. Tu
ocena jest inna. Oznacza to, że z jednej strony konieczność
implementowania prawa unijnego obniżyła poziom techniczno-legislacyjny naszego Kodeksu, z drugiej strony natomiast, pozytywnie wpłynęła na podniesienie merytorycznej
jakości i stopnia ochrony interesów pracownika. Dzięki
temu, że jesteśmy w UE, doszło do podwyższenia standardów ochrony interesów pracowników.
W jakim kierunku powinny pójść zatem dalsze zmiany na
rzecz doskonalenia prawa pracy, zdaniem pana sędziego?
Uważam, że dojrzeliśmy do sytuacji, w której należałoby
rozważyć opracowanie unijnego kodeksu pracy. W obecnej
sytuacji byłby to rodzaj ucieczki do przodu, zważywszy na
osłabienie tendencji integracyjnych w Unii. Dobrze byłoby
stworzyć jeden wspólny akt prawny, który ujednoliciłby i
scalił prawo unijne dotyczące stosunków pracy, określając
standardy dla wszystkich krajów unijnych. Byłaby to dobra
okazja, by w sposób całościowy uporządkować istniejące
dziś regulacje unijne, wydane akty, w tym zwłaszcza dyrektywy. Z globalnego punktu widzenia rynku pracy korzystne
byłoby wypracowanie spójnej polityki w zakresie unijnych
standardów ochrony pracy. Gdyby ten cel okazał się utopijny, to do rozważenia jest co najmniej opracowanie ogólnych zasad unijnego prawa pracy, o daleko jednak posuniętym stopniu szczegółowości. Punktem wyjścia mogłaby
tu być Wspólnotowa Karta Podstawowych Praw Pracowniczych, która – w przeciwieństwie do Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej – nie ma mocy wiążącej i często jest zapominana czy spychana na dalszy plan. Czas na to, by przywrócić jej znaczenie, nadając jej moc wiążącą oraz istotnie
wzbogacając i rozbudowując jej treść, tak by uwzględniała
ona nowe wyzwania stojące przed Unią i wzmacniała jej integrację.
Dziękuję za rozmowę.
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Dariusz Grzymkowski

Prawo

Urlop dla poratowania zdrowia nauczyciela

Kontrole szkół wskazują,
że niektóre kwestie dotyczące urlopu dla poratowania zdrowia wzbudzają zainteresowanie
dyrektorów oraz kadry
pedagogicznej i są
przedmiotem ożywionej
dyskusji.

Problematykę dotyczącą prawa nauczyciela do urlopu dla poratowania zdrowia
reguluje art. 73 Karty nauczyciela1 (dalej:
KN) i wydane na podstawie zamieszczonego w niej upoważnienia rozporządzenie
Ministra Zdrowia z dnia 27 października
2005 r. w sprawie orzekania o potrzebie
udzielania nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia2.
Zgodnie z art. 73 ust. 1 KN nauczycielowi
zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć
na czas nieokreślony, po przepracowaniu
co najmniej 7 lat w szkole, dyrektor szkoły
udziela urlopu dla poratowania zdrowia, w
celu przeprowadzenia zaleconego leczenia, w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo roku. Z przytoczonego przepisu
wynika, że uprawniony do urlopu dla poratowania zdrowia jest nauczyciel mianowany lub dyplomowany zatrudniony na podstawie mianowania (art. 10 ust. 5 KN), nauczyciel kontraktowy zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony (art. 10 ust. 4 KN), pod warunkiem zatrudnienia w pełnym wymiarze zajęć. Urlop
dla poratowania zdrowia nie przysługuje
innym nauczycielom, niezależnie od posiadanego stopnia awansu zawodowego,
gdyż albo nie są zatrudnieni w pełnym wymiarze zajęć, albo ich umowa o pracę została zawarta na czas określony.

Kto podejmuje decyzję?
Udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia należy do kompetencji dyrektora szkoły, który udziela urlopu po spełnieniu wymogów, na podstawie orzeczenia lekarskiego. Przy czym prawo do urlopu (skutek
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konstytutywny) powstaje w wyniku wydania stosownego orzeczenia lekarskiego
(lub decyzji organu odwoławczego), a nie
w wyniku decyzji dyrektora szkoły. Dyrektor nie ma kompetencji odmowy udzielenia urlopu. Wyjątkiem jest sytuacja podjęcia przez nauczyciela działalności zarobkowej w czasie przebywania na urlopie dla
poratowania zdrowia, o czym jest mowa
w art. 73 ust. 7 zdanie drugie KN.
W związku z tym, że udzielenie nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia zazwyczaj generuje dodatkowe koszty (zatrudnienie nauczyciela na zastępstwo, godziny ponadwymiarowe), niektóre organy
prowadzące szkoły zobowiązały dyrektorów podległych im placówek do odwoływania się od każdego orzeczenia lekarskiego o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia3. W tej kwestii wypowiedziało się Ministerstwo Edukacji Narodowej4, stwierdzając, że organ prowadzący
nie bierze udziału w procedurze udzielania
urlopu dla poratowania zdrowia. Przepisy
nie upoważniają go do jakiegokolwiek
współdziałania w podejmowaniu przez dyrektora szkoły decyzji związanych z udzieleniem bądź nieudzieleniem urlopu dla poratowania zdrowia. Zarówno dyrektor szkoły, jak i nauczyciel mogą odwołać się od
orzeczenia lekarskiego w sprawie potrzeby
udzielenia urlopu zdrowotnego, jednakże
organ prowadzący w tym zakresie nie ma
żadnych kompetencji.

Urlop a pensum
Karta nauczyciela określa, że jednym z
warunków uzyskania urlopu dla poratowa-
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nia zdrowia jest zatrudnienie w pełnym wymiarze
czasu pracy. Rodzi się pytanie, czy wymóg pozostawania w zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy dotyczy samego momentu składania
wniosku o urlop, czy całego – co najmniej siedmioletniego – okresu zatrudnienia w szkole. KN nie
udziela jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie.
W sukurs przychodzą orzeczenia Sądu Najwyższego5, w tym najnowszy wyrok z 20 maja 2014 r., według którego „warunek zatrudnienia w pełnym wymiarze powinien być odnoszony do 7 lat poprzedzających złożenie wniosku o udzielenie urlopu
dla poratowania zdrowia (jego rozpoczęcia). Nie
wystarczy więc, co zresztą nie było oczywiste, zatrudnienie w pełnym wymiarze w chwili składania
wniosku o urlop dla poratowania zdrowia”.
Niż demograficzny powoduje konieczność redukcji etatów nauczycielskich. Dla niejednego nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania jedną z możliwości utrzymania swego miejsca
pracy jest zgoda na zaproponowane przez dyrekcję zmniejszenie etatu w trybie art. 22 ust. 2 KN.
Ograniczenie pensum uniemożliwia jednak nauczycielowi skorzystanie z urlopu dla poratowania
zdrowia. Utrata przez nauczyciela przywileju następuje z chwilą obniżenia pensum. Zauważyć należy, że zatrudnienie w pełnym wymiarze, jako jedna z przesłanek uzyskania urlopu dla poratowania
zdrowia, winna być spełniona przez nauczyciela w
momencie składania wniosku o udzielenie urlopu.
Jeżeli zatem nauczycielowi na podstawie art. 22
ust. 2 KN złożono na przykład 1 maja propozycję
obniżenia pensum od 1 września i nauczyciel propozycję przyjął, a 15 maja przedłożył dyrektorowi
orzeczenie o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia od 1 sierpnia, to dyrektor winien
urlopu udzielić. Przesłanki do uzyskania urlopu dla
poratowania zdrowia mają być spełnione przez
nauczyciela w momencie składania wniosku o
udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia. Jeżeli
wszystkie przesłanki są spełnione w dniu złożenia
wniosku, dyrektor powinien udzielić urlopu dla
poratowania zdrowia w wymiarze wskazanym w
orzeczeniu lekarskim. Jeżeli nauczyciel złoży stosowny wniosek po dokonaniu ograniczenia zatrudnienia (tj. po 1 września), udzielenie urlopu dla
poratowania zdrowia stanie się już niemożliwe.
Przy okazji, ciekawym zagadnieniem jest wysokość wynagrodzenia, jakie otrzymywałby nauczyciel od 1 września (od momentu ograniczenia etatu), będąc na urlopie dla poratowania zdrowia od
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1 sierpnia. Zgodnie z treścią art. 73 ust. 5 KN nauczyciel
w okresie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia
zachowuje prawo do comiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za wysługę lat oraz prawo do innych
świadczeń pracowniczych, w tym dodatków socjalnych,
o których mowa w art. 54 KN (dodatek wiejski, dodatek
mieszkaniowy). Zauważyć należy, że zastosowanie instytucji ograniczenia zatrudnienia w oparciu o art. 22 ust. 2 KN
powoduje skutek w postaci proporcjonalnego zmniejszenia wynagrodzenia. Z tego wynika, że w okresie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia od 1 sierpnia do 31
sierpnia pracownik będzie otrzymywał wynagrodzenia wynikające z pełnego etatu, zaś od 1 września proporcjonalne
do obniżonego pensum – zawsze takie, jakie przysługiwałoby mu, gdyby pracował.
Na podstawie art. 48 KN nauczyciele nabywają prawo do
tzw. trzynastki na zasadach i w wysokości określonych
w ustawie z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej6 (dalej: u.d.w.r.). Na podstawie art. 2 ust. 1 tej ustawy pracownik nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w pełnej wysokości po przepracowaniu u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego. Jeżeli przepracował tylko część
roku nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego, pod warunkiem że okres ten wynosi co najmniej 6 miesięcy (art. 2
ust. 2 u.d.w.r.). Zgodnie z art. 2 ust. 3 pkt 6 lit b u.d.w.r. obowiązek przepracowania 6 miesięcy nie jest stosowany do nauczycieli przebywających na urlopie dla poratowania zdrowia. Nie oznacza to jednak, że nauczyciel nabywa prawo do
dodatkowego wynagrodzenia rocznego w pełnej wysokości.
Nauczyciel, który w związku z przebywaniem na urlopie dla
poratowania zdrowia faktycznie nie przepracował 6 miesięcy, nabędzie prawo do trzynastki, lecz w wymiarze proporcjonalnym.

Wypowiedzenia i emerytury
Przez wiele lat okres przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia był okresem, w którym nauczyciel korzystał ze
szczególnej ochrony przed rozwiązaniem stosunku pracy
(zob. wyroki Sądu Najwyższego: z dnia 19 września 1996 r.,
I PRN 70/96, OSNAPiUS 1997, nr 7, poz. 113; z dnia 25 lipca
2006 r., I PK 47/06, Pr. Pracy 2006, nr 12, poz. 6; z dnia 9 września 2010 r., II PK 54/10, LEX nr 661502 oraz z dnia 19 kwietnia
2012 r., LEX nr 1226836). Pomimo tego, że regulacja prawna
w zakresie urlopu dla poratowania zdrowia nie uległa zmianie, orzecznictwo Sądu Najwyższego w ostatnim czasie
zmieniło się radykalnie. Zgodnie z uchwałą składu 7 sędziów
Sądu Najwyższego z dnia 26 marca 2013 r., I PZP 1/13: „złożenie przez nauczyciela wniosku o udzielenie urlopu dla pora-
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towania zdrowia lub korzystanie z takiego urlopu (art. 73
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela, jednolity tekst: Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) nie stanowi
przeszkody do rozwiązania z nim stosunku pracy na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 tej ustawy”. Z kolejnych wyroków Sądu
Najwyższego dowiadujemy się, że prawo nauczyciela do
urlopu dla poratowania zdrowia nie może stać dyrektorowi
na przeszkodzie w dostosowaniu stanu zatrudnienia do aktualnych potrzeb placówki7.
Zgodnie z treścią art. 73 ust. 2 KN nauczycielowi, któremu
do nabycia prawa do emerytury brakuje mniej niż rok,
urlop dla poratowania zdrowia nie może być udzielony na
okres dłuższy niż do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nauczyciel nabywa uprawnienia emerytalne. Ograniczenie możliwości skorzystania z urlopu dla poratowania zdrowia lub czasu jego trwania nie jest związane
z rodzajem emerytury, z jakiej może skorzystać nauczyciel,
a w szczególności nie zależy od tego, czy nauczyciel nabył
prawo do wcześniejszej emerytury nauczycielskiej w trybie
np. art. 88 ust. 1 KN, czy też nabył uprawnienia emerytalne
na zasadach ogólnych po przekroczeniu powszechnego
wieku emerytalnego.
starszy inspektor – specjalista Dariusz Grzymkowski
OIP w Olsztynie Oddział w Ełku

Przypisy:
1

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela
(Dz.U. z 2014 r. poz. 191 ze zmianami z 2014 r. Dz.U. poz.
1198).
2
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 października
2005 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielania nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia (Dz.U. z 2005 Nr 233,
poz. 1991).
3
Zob. uzasadnienie wyroku WSA w Gliwicach (IV SA/Gl
676/12) oraz interpelacja nr 6428 do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie rozwiązań proceduralnych co do orzekania
o potrzebie udzielenia nauczycielom urlopu dla poratowania zdrowia.
4
Odpowiedź Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 20
lipca 2012 r. na interpelację nr 6428.
5
Wyrok SN z dnia 13 grudnia 2012 r., OSNP 2013/2122/245, LEX nr 1341638; wyrok SN z dnia 20 maja 2014 r., I PK
280/13, LEX nr 1475154.
6
Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1144).
7
Wyrok SN z dnia 4 lipca 2013 r., II PK 215/12, LEX nr
1371999; wyrok SN z dnia 7 stycznia 2014 r., LEX nr 1438796;
wyrok SN z dnia 5 marca 2014 r.
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Prawo

Mobbing, czyli twardy orzech do... kontroli
Pan Jan od kilku lat był zatrudniony na
stanowisku magazyniera w jednym z zakładów produkcyjnych. W pewnym momencie nowy przełożony bez wyraźnej przyczyny zaczął się znęcać nad podległym mu
pracownikiem. Wyśmiewał pana Jana z powodu wady wymowy, zwracał się do niego
wulgarnie, miał zwyczaj przywoływania go
gwizdem. Do innych pracowników odnosił
się kulturalnie. Tego rodzaju sytuacja z czasem zaczęła się odbijać na zdrowiu prześladowanego pracownika, cierpiał na częste
bóle głowy, wyczerpanie fizyczne i psychiczne, a w końcu na pełnoobjawową depresję. Po pewnym czasie nie wytrzymał takiego traktowania i oddał sprawę do sądu,
który potwierdził występowanie w firmie
mobbingu. Pan Jan na drodze sądowej wywalczył zadośćuczynienie za doznane
krzywdy.
Opisany przypadek nie jest odosobniony. Każdego roku do polskich sądów trafia
około 500 spraw dotyczących mobbingu.
Liczba osób, które kierują skargi na złe traktowanie do inspekcji pracy, jest ponaddwukrotnie wyższa. Tylko niewielki odsetek spraw sądowych dotyczących mobbingu kończy się przyznaniem racji ofierze
prześladowania i wypłaceniem stosownego zadośćuczynienia. Dlaczego tak się
dzieje? Czy oznacza to, że ofiary psychicznego prześladowania nie mają racji?

Problem dowodowy
Zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem, ciężar udowodnienia mobbingu
spoczywa na osobie poszkodowanej. Powinna ona przedstawić konkretne dowody
potwierdzające, że padła ofiarą wrogich
działań oraz że działania te wywołały negatywne skutki w sferze zdrowotnej i zawo-
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dowej. Zadanie to jest niezwykle trudne,
szczególnie że współpracownicy osoby
gnębionej zazwyczaj boją się zeznawać, a
ponadto działania o charakterze mobbingu są często stosowane w sposób niejawny, przy zachowaniu pozorów poprawności relacji między sprawcą a jego ofiarą. Co
więcej, definicja mobbingu w Kodeksie
pracy sprawia duże trudności interpretacyjne z uwagi na niedookreślenie takich
pojęć jak „uporczywość” i „długotrwałość”.
W praktyce każdy przypadek stosowania
mobbingu należy rozpatrywać indywidualnie, biorąc pod uwagę nie tylko czas trwania niepożądanych zachowań, ale również
ich intensywność.
Z uwagi na wspomniane trudności interpretacyjne mobbing dość często jest też
mylony z innymi patologiami środowiska
pracy, takimi jak dyskryminacja, molestowanie czy molestowanie seksualne. Niektórzy pracownicy nadinterpretowują zjawisko mobbingu, traktując jako zachowanie niedozwolone krytykę ze strony przełożonych, wynikającą z niewywiązania się z
nałożonych obowiązków lub popełniania
błędów.

Źródła przemocy psychicznej
w pracy

Każdego roku do polskich sądów trafia około
500 spraw dotyczących
mobbingu. Liczba osób,
które kierują skargi na
złe traktowanie do Państwowej Inspekcji Pracy,
jest ponaddwukrotnie
wyższa. Tymczasem możliwości skutecznego działania ze strony inspektorów pracy w sprawach
dotyczących mobbingu
są ograniczone.

Na podstawie relacji osób poszkodowanych można dojść do przekonania, że u
źródeł mobbingu leży zazwyczaj jakiś konflikt, często o zupełnie drobne sprawy, który – nierozwiązany – doprowadził do eskalacji wrogich działań. Podstawowa różnica
pomiędzy zwykłym konfliktem a mobbingiem polega na tym, że ten pierwszy ma
ograniczone ramy czasowe i zazwyczaj
uczestniczące w nim strony są zainteresowane jego rozwiązaniem. W przypadku
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mobbingu prześladowca działa tak długo, aż skutecznie poniży ofiarę i zmusi ją do odejścia z pracy lub osiągnie inne korzyści, np. uznanie w oczach współpracowników. Problemem nie są zatem konflikty same w sobie, ale te z nich, których z różnych względów się nie rozwiązuje. Dzieje się tak
przede wszystkim z powodu osobistych cech zaangażowanych w konflikt osób, takich jak bezkompromisowość, upór,
nieumiejętność prowadzenia dialogu czy agresywność.
Wpływ na możliwość pojawienia się mobbingu mają też
uwarunkowania leżące po stronie organizacji pracy w zakładzie, takie jak brak właściwego przepływu informacji, brak
wsparcia ze strony przełożonych, nastawienie na rywalizację
lub autokratyczny styl zarządzania.
Nie ulega wątpliwości, że mobbing jako swoisty rodzaj
agresji skierowanej na pracownika powoduje znaczące
zwiększenie poziomu odczuwanego stresu, a także spadek
zadowolenia z życia i wykonywanej pracy. Najważniejsze
skutki doświadczania mobbingu to: obniżenie samooceny i

szacunku do siebie, wstyd i poczucie winy, lęk, stany depresyjne, poczucie bezradności. U osób prześladowanych psychicznie pojawia się spadek motywacji i zaangażowania w
pracę. W skrajnych wypadkach znęcanie psychiczne w pracy
może doprowadzić do prób samobójczych oraz uzależnień.
Mobbing pociąga za sobą również negatywne skutki dla
całego zakładu pracy. W firmach, gdzie występuje mobbing,
dochodzi z reguły do wzrostu absencji chorobowej, powiększającej się liczby popełnianych błędów i zaniedbań. Efektem stosowania mobbingu w zakładzie pracy może być również utrata prestiżu i koszty wizerunkowe w sytuacji, gdy
problem złego traktowania zostanie upubliczniony za pośrednictwem mediów.

W jaki sposób przeciwdziałać?
Pracownik, który stał się ofiarą mobbingu, zanim wystąpi
na drogę sądową lub do inspekcji pracy, powinien mieć zagwarantowaną możliwość podjęcia skutecznych działań na
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poziomie zakładu pracy, których celem będzie zaniechanie
stosowania w przedsiębiorstwie przemocy psychicznej.
Niezbędne w takiej sytuacji jest poinformowanie o mobbingu osoby przełożonej sprawcy wraz z oczekiwaniem podjęcia konkretnych kroków mających na celu rozwiązanie problemu w ramach zakładu pracy. Obowiązek pracodawcy
przeciwdziałania mobbingowi wynika wprost z przepisów
Kodeksu pracy, ale jest zupełnie nieokreślony. Na czym mają
polegać działania ze strony pracodawcy? Bardzo istotne
znaczenie może mieć w tym względzie wewnętrzna regulacja tych spraw za pośrednictwem regulaminu pracy lub
osobnego zarządzenia pracodawcy. Polityka antymobbingowa powinna określać zasady postępowania w momencie
wystąpienia w zakładzie pracy działań o charakterze mobbingu, w tym przede wszystkim wskazanie osoby, do której
mogą zgłaszać się pracownicy poddani mobbingowi. Pracodawca powinien również wyraźnie stwierdzić, że wobec
sprawcy lub sprawców psychicznego znęcania zostaną wy-

Pod
inspektorską
lupą
Nieprawidłowości
na budowach
Przestrzegania przepisów prawa
podczas wykonywania robót budowlanych w miejscach ogólnodostępnych,
gdzie występują zagrożenia o charakterze publicznym, dotyczyła kontrola
jednej z inwestycji w centrum Białegostoku. W tym dniu przeprowadzano
prace ziemne związane z wykonaniem
izolacji ściany budynku przy jednej ze
śródmiejskich ulic. Wykorzystano przy
nich koparkę ustawioną na chodniku
dla pieszych.
Nie wyznaczono i nie ogrodzono
oraz nie oznakowano znakami ostrzegawczymi strefy niebezpiecznej. Dodatkowo w strefie bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia, czyli w pobliżu pracy łyżki koparko-spycharki, znaj-

dował się pracownik pracujący bez hełmu ochronnego. Jak się okazało, pracownik ten nie posiadał przeszkolenia
bhp oraz wymaganych badań lekarskich.
Inspektor pracy skierował do pracodawcy dwa nakazy opatrzone rygorem
natychmiastowej wykonalności oraz
zastosował środek wychowawczy.
starszy inspektor Janusz Keller
OIP Białystok

***
Inspektor pracy z OIP w Białymstoku
podczas przeprowadzonej, bez uprzedzenia pracodawcy, kontroli stanu
przestrzegania przepisów prawa pracy,
w tym bezpieczeństwa i higieny pracy
w trakcie prac wykonywanych przy budowie wielorodzinnego budynku
mieszkalnego w Białymstoku stwierdził między innymi, że:
- w dniu kontroli na placu budowy
wykonywano prace budowlane, tj. roboty ciesielsko-zbrojarskie na płycie
stropowej, na wysokości ok. 5 m ponad
poziom terenu;
- bezpośredni wykonawcy robót ciesielsko-zbrojarskich w momencie kontroli nie byli zabezpieczeni w jakikolwiek sposób przed upadkiem z wysokości;

psycholog społeczny Łukasz Śmierciak
b. rzecznik prasowy OIP Opole

- pracownikom wykonującym pracę
na najwyższej kondygnacji wznoszonego obiektu w strefie pracy żurawia
nie zapewniono kamizelek lub odzieży
wierzchniej w kolorze o zwiększonej
widzialności dla operatora żurawia;
- w ciągu biegów klatki schodowej
nie zamontowano poręczy;
- nie zapewniono ładu i porządku na
placu budowy, w szczególności nie wyznaczono strefy składowania odpadów
pobudowlanych, takich jak np. zużyte
szalunki z niezabezpieczonymi, ostrymi końcówkami gwoździ.
Znaczna część nieprawidłowości została usunięta w trakcie kontroli inspektora pracy. W związku ze stwierdzonym bezpośrednim zagrożeniem
życia i zdrowia pracowników inspektor
pracy wydał nakaz wstrzymania prowadzonych prac ciesielsko-zbrojarskich. Osoba odpowiedzialna za wykroczenia przeciwko prawom pracownika została ukarana mandatem kredytowym.
inspektor pracy Marcin Jałowiec
OIP Białystok

IP 4/2015

13

ciągnięte konsekwencje służbowe, a także zadbać o należyte poinformowanie wszystkich pracowników o wprowadzonej procedurze i potwierdzenie tego faktu za pośrednictwem pisemnego oświadczenia każdej z osób.
Pojawienie się inspektora pracy z kontrolą dotyczącą tej
problematyki zwraca uwagę pracodawcy oraz kadry zarządzającej na problem niewłaściwych relacji między pracownikami. Niejednokrotnie w wyniku rozmowy z inspektorem
pracy pracodawcy zdecydowali się na wprowadzenie środków profilaktycznych mających na celu przeciwdziałanie złemu traktowaniu. Brak takich działań nieraz skutkował skierowaniem wystąpienia zobowiązującego pracodawcę do
wdrożenia środków zaradczych. Część pracodawców decydowała się też na ankietowe badanie mobbingu i pod wpływem kontaktu z pracownikiem PIP wprowadziła w zakładzie
politykę antymobbingową.

Sebastian Senyszyn

Z inspektorskiej praktyki

Ustalenie istnienia stosunku pracy

Czy pracodawcy mają
świadomość prawa pracy, czy łamanie bądź nieprzestrzeganie tych
przepisów wynika z ich
niewiedzy? A może mają
tę wiedzę, lecz omijają
lub lekceważą przepisy,
bo… „jakoś to będzie”.
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W wielu przypadkach w trakcie kontroli
udaje się przekonać pracodawcę, że w uzasadnionych sytuacjach powierzanie pracy
na podstawie umowy cywilnoprawnej jest
faktycznie zatrudnieniem pracowniczym.
I wtedy pracodawca, jeszcze w trakcie
trwania kontroli, stosownie do polecenia
inspektora pracy potwierdza pracowniczy
charakter zatrudnienia. Jednakże nie zawsze jest on skłonny przyjąć argumentację
inspektora pracy. Przedstawiony opis zdarzeń ukazuje przypadek jednej kontroli –
przekonanie pracodawcy w zakresie pracowniczego zatrudnienia wymagało tam
znacznie głębszego pochylenia się nad zagadnieniem.

Zmienna forma zatrudnienia
Z przedstawionych inspektorowi pracy w
trakcie kontroli dokumentów wynikało, że
przedsiębiorca w ciągu ostatnich dwóch lat
powierzał pracę na podstawie umów-zleceń. W przypadku jednej pracownicy zamiennie powierzał pracę na podstawie
umów-zleceń przy pracach administracyjnych oraz zatrudniał na podstawie umowy
o pracę jako pracownika administracyjnobiurowego.
Pierwotnie przedsiębiorca zawierał z pracownicą umowy-zlecenia w latach 20102011. Następnie w październiku 2011 roku
pomiędzy pracodawcą a pracownicą została zawarta umowa o pracę na czas nieokreślony, w pełnym wymiarze czasu pracy, na
stanowisku „pracownik administracyjnobiurowy”. 30 kwietnia 2012 roku pracodawca wydał tej pracownicy świadectwo pracy,

w którym wskazano, że stosunek pracy
ustał w wyniku rozwiązania umowy na
mocy porozumienia stron. A 1 czerwca
2012 roku przedsiębiorca zawarł z pracownicą umowę-zlecenie na określone czynności – „prace administracyjne”.
W trakcie kontroli pracownica złożyła
oświadczenie, z którego wynika, że przez
cały okres wykonywania pracy była zobowiązana wykonywać pracę biurową osobiście, w określonym miejscu (siedziba firmy)
i wyznaczonym czasie (od poniedziałku do
piątku w stałych godzinach od 8 do 16), a
także wykonywać polecenia właścicielki firmy i menadżera. Ponadto w oświadczeniu
pracownica napisała: „nie byłam świadoma,
jaką zawarłam umowę, zostałam oszukana
przez menadżera firmy i właścicielkę, którzy powiedzieli mi, że ta umowa niczym nie
różni się od umowę o pracę i że nadal przysługują mi wszystkie świadczenia, a jest to
forma ochrony firmy przed kontrolami.
Gdybym wiedziała, jak jest naprawdę, nie
chciałabym zawrzeć takiej umowy”.

Skutki kontroli
Przedsiębiorca w trakcie kontroli również
złożył oświadczenie, w którym m.in. wskazał, że zadania wykonywane przez pracownicę w okresie umowy-zlecenia nie podlegały nadzorowi ze strony przedsiębiorcy,
miejscem wykonywania tych zadań była
zarówno siedziba przedsiębiorcy, jak i miejsce zamieszkania zleceniobiorcy, w czasie
godzin otwarcia firmy, a także poza godzinami jej otwarcia.
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W przypadku tej kontroli wobec przedsiębiorcy nie kierowano wystąpień dotyczących potwierdzenia pracowniczego
zatrudnienia z uwagi na fakt, iż w trakcie czynności kontrolnych przedsiębiorca, nie będąc pracodawcą, nie mógł być
adresatem wystąpień. Dodatkowo dokonanie ustaleń przez
inspektora w przedmiotowym zakresie było utrudnione tym,
że dotyczyło zdarzeń, których inspektor nie był świadkiem, a
osoby aktualnie wykonujące pracę na rzecz przedsiębiorcy
nie były zainteresowane jakąkolwiek współpracą z Państwową Inspekcją Pracy.
Niemniej na podstawie dokonanych ustaleń inspektor pracy powziął uzasadnione podejrzenie popełnienia szeregu
wykroczeń, w tym wynikającego z art. 281 pkt 1 k.p. – przedsiębiorca, będąc pracodawcą, zawierał z pracownicą umowę
cywilnoprawną w warunkach, w których zgodnie z art. 22
§ 1 k.p. powinna być zawarta umowa o pracę. Po przedstawieniu przedsiębiorcy zarzutów skierowano wniosek o ukaranie do sądu karnego.
Od momentu złożenia wniosku o ukaranie do zakończenia
postępowania w sądzie karnym odbyło się pięć posiedzeń
sądu. W trakcie postępowania sądowego przesłuchany został inspektor pracy przeprowadzający kontrolę. Obwiniony,
reprezentowany przez sztab prawników, wezwał wszystkie
osoby aktualnie wykonujące pracę na jego rzecz, które zeznawały oczywiście na jego korzyść. W związku z tym oskarżyciel dodatkowo wskazał osoby wcześniej pracujące u
przedsiębiorcy, które mogły zeznać przed sądem, jak faktycznie praca w danej firmie wyglądała. Postępowanie do
wydania wyroku z uzasadnieniem trwało prawie rok. W rozstrzygnięciu sąd orzekł o uznaniu winy przedsiębiorcy w zakresie popełnienia zarzucanych mu czynów, stanowiących
m.in. wykroczenie dotyczące zawierania umowy cywilnoprawnej w warunkach, w których powinna być
zawarta umowa o pracę.
Po zakończonym postępowaniu wykroczeniowym pracownica potwierdziła, w formie pisemnego
oświadczenia,
zainteresowanie
w zakresie
wystą-

pienia przez inspektora pracy z powództwem o ustalenie istnienia stosunku pracy. Orzeczenie sądu karnego utwierdziło
wszystkich w przekonaniu co do zasadności złożenia pozwu
o ustalenie istnienia stosunku pracy. Inspektor pracy zredagował pozew i wystąpił w imieniu pracownicy o ustalenie, że
łączący strony stosunek prawny był stosunkiem pracy. Sąd
pracy, opierając się na załączonym materiale dowodowym,
w tym prawomocnym wyroku sądu karnego, oraz wobec
braku argumentów przeciwnych ze strony pozwanej, rozstrzygnął powództwo na pierwszej rozprawie. Ostatecznie w
sprawie z powództwa Państwowej Inspekcji Pracy działającej na rzecz pracownicy o ustalenie istnienia stosunku pracy
sąd ustalił, iż powódkę i pozwanego przedsiębiorcę łączył
stosunek pracy w okresie od 16 października 2010 roku do
17 grudnia 2012 roku. Wyrok uprawomocnił się w sierpniu
2014 roku.
Cała ta historia potwierdza, że brak możliwości przekonania podczas kontroli pracodawcy, że przyjęte przez niego założenia dotyczące formy zatrudnienia są błędne, nie oznacza
braku możliwości wsparcia osób poszkodowanych. Przedstawiony opis zdarzeń stanowi jedną z możliwych form podjęcia działań w zakresie wykorzystania prawa inspektora pracy do wnoszenia powództw w sprawach o ustalenie istnienia
stosunku pracy.
młodszy inspektor Sebastian Senyszyn
OIP Zielona Góra

Międzynarodowe Targi
Budownictwa i Architektury

BUDMA 2015
„Materiały, systemy, technologie” to główne hasło Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA 2015,
odbywających się w Poznaniu w dniach od
10 do 13 marca br. Jest to największa impreza wystawiennicza branży budowlanej
w Europie Środkowo-Wschodniej. W tegorocznej edycji uczestniczyło ponad 1000
wystawców z całego świata. Od wielu lat na
tych targach obecna jest również Państwowa Inspekcja Pracy.
W otwarciu targów uczestniczyli Leszek Zając, zastępca
głównego inspektora pracy oraz Stanisława Ziółkowska,
okręgowy inspektor pracy w Poznaniu. Uroczystość połączono z wręczeniem Złotych Medali MTP. Dużym zainteresowaniem zwiedzających cieszyło się stoisko Państwowej Inspekcji Pracy z bogatą ofertą materiałów informacyjnych na temat bezpieczeństwa pracy na budowach. Na stoisku prezentowano również film instruktażowy na temat bezpieczeństwa podczas prac budowlanych wykonywanych na wysokości, a inspektorzy pracy udzielali osobom zainteresowanym porad prawnych i technicznych. Wśród licznych wydarzeń towarzyszących targom była – zorganizowana przez
Państwową Inspekcję Pracy przy współpracy z Polską Izbą
Gospodarczą Rusztowań, Porozumieniem dla Bezpieczeństwa w Budownictwie oraz Międzynarodowymi Targami Poznańskimi – konferencja „Bezpieczeństwo pracy w budownictwie – prace montażowe fasad, stolarki okiennej, instalacji”. Podczas konferencji zastępca głównego inspektora pracy odczytał list Iwony Hickiewicz, głównego inspektora pracy. Konferencję poprzedziło wręczenie honorowej odznaki
„Za Zasługi dla Ochrony Pracy” dr inż. Błażejowi Zgole, wykładowcy Wyższej Szkoły Techniczno-Przyrodniczej oraz
Wyższej Szkoły Zawodowej – Kadry dla Europy, członkowi
Wielkopolskiej Rady ds. BHP w Budownictwie przy Okręgowym Inspektoracie Pracy w Poznaniu. W imieniu głównego
inspektora pracy odznakę wręczył Leszek Zając.
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Stanisława Ziółkowska wręczyła nagrody i wyróżnienia laureatom organizowanego przez Państwową Inspekcję Pracy konkursu „Buduj bezpiecznie”. Do konkursu zgłoszono 16 budów. Pierwsze miejsce przyznano
Wielkopolskiemu Przedsiębiorstwu Inżynierii Przemysłowej Sp. z o.o. Sp. komandytowa z Poznania za budowę
hali magazynowej zakładu produkcyjnego THULE Sp.
z o.o. w Hucie Szklanej koło Krzyża Wielkopolskiego.
Drugie miejsce przypadło firmie EIFAGE Polska Budownictwo SA z Warszawy za budowę Centrum BadawczoRozwojowego Internetu Optycznego w Poznaniu. Trzecie miejsce zajęła Firma Budowlana Marek Antczak Sp.
z o.o. z Kalisza za budowę zakładu Teknia w Macewie.
Przyznano także pięć wyróżnień. Wszystkie firmy nagrodzone i wyróżnione w konkursie otrzymały także praktyczne poradniki kierownika budowy ufundowane
przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział I w Poznaniu, które wręczyła Joanna Jerzycka z Wydziału
Orzecznictwa Lekarskiego i Prewencji. Jednym z gości
konferencji, którą prowadził Stefan Nawrocki, przewodniczący Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie przy Okręgowym Inspektoracie Pracy w Poznaniu, był Zbigniew Janowski, przewodniczący Związku
Zawodowego „Budowlani”, a także przewodniczący
Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie przy
Głównym Inspektorze Pracy.
W części merytorycznej konferencji przedstawiciele
firm Skanska, Hochtief i Budimex w praktycznej prezentacji przedstawili stosowane przez nich procedury bezpieczeństwa, jeśli chodzi o pracowników i podwykonawców, przy wykonywaniu prac montażowych, a także zaprezentowali zasady stosowania sprzętu zabezpieczającego przed upadkiem z wysokości. Z kolei Robert
Romański, przedstawiciel Polskiej Izby Gospodarczej
Rusztowań, omówił zasady bezpieczeństwa przy pracach montażowych prowadzonych przy użyciu sprzętu
transportu bliskiego. Aktualny stan bezpieczeństwa
pracy na budowach oraz charakterystykę wypadków
przy pracy badanych przez inspektorów pracy przedstawił Mirosław Leszczyński, starszy inspektor pracy z
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu. Na zakończenie konferencji nadinspektor pracy Grzegorz Stróżyk, kierownik sekcji promocji w OIP w Poznaniu, omówił działania prewencyjne podejmowane przez inspektorów pracy w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa
pracy na budowach. Uzupełnieniem konferencji był pokaz zasad bezpiecznego użytkowania sprzętu transportu bliskiego zorganizowany przez Polską Izbę Gospodarczą Rusztowań.
Jacek Strzyżewski
OIP Poznań
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Fot. Marek Karlik

Azbest

Zbigniew Bryk

Problem do rozwiązania!

Azbest jest minerałem
znanym ludzkości od tysięcy lat. Nazwa azbest
odnosi się do minerałów
włóknistych z grupy serpentynów i amfiboli.
Na terenie Polski najczęściej stosowane rodzaje
azbestu to: z grupy serpentynów – azbest chryzotylowy (azbest biały),
z grupy amfiboli – krokidolit (azbest niebieski).
Pod względem chemicznym są one uwodnionymi krzemianami różnych
metali.
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Zagrożenie dla człowieka stanowią mikroskopijnej wielkości włókna azbestu unoszące się w powietrzu. Azbest ma własności
kancerogenne; najczęściej występujące
choroby azbestozależne to międzybłoniak
opłucnej, rak płuc, pylica azbestowa. Niebezpieczne dla zdrowia są włókna respirabilne, które z racji swych wymiarów mogą
wnikać głęboko do układu oddechowego i
nie są stamtąd usuwane w wyniku działania
naturalnych mechanizmów oczyszczających. Włókna respirabilne to włókna o długości powyżej 5 μm o maksymalnej średnicy
3 μm i o stosunku długości do średnicy powyżej 3 do 1.
Największe znaczenie przemysłowe miał
azbest serpentynowy (chryzotylowy), tworzący cienkie żyły w serpentynitach, o włóknach giętkich, odpornych na działanie czynników chemicznych, wysokich temperatur
i ścieranie, a także źle przewodzących ciepło
i elektryczność. Chryzotyl stosowany był w
produkcji wyrobów azbestowo-cementowych oraz popularnych wyrobów tkanych
i przędz termoizolacyjnych. Z kolei azbest
amfibolowy, wykazujący dużą kwasoodporność, używany był do wyrobu tkanin ogniotrwałych, okładzin ciernych szczęk hamulcowych, farb ogniotrwałych, materiałów izolacyjnych oraz niepalnych materiałów budowlanych. Krokidolit jest najbardziej szkodliwy, rakotwórczy i mutagenny.
Na początku ubiegłego stulecia przemysł
zaczął wykorzystywać na masową skalę
mieszaniny azbestu i cementu do produkcji lekkich i wytrzymałych materiałów budowlanych. Produkowano głównie płyty
faliste i płaskie azbestowo-cementowe,

stosowane do pokryć dachowych, jako
okładziny ścienne, w instalacjach technologicznych, zwłaszcza w chłodniach kominowych i wentylatorowych oraz w prefabrykowanych elementach ściennych. W mniejszych ilościach produkowane były rury i
kształtki azbestowo-cementowe. Zgodnie
z postanowieniami ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów
zawierających azbest, pod koniec lat 90. zaprzestano produkcji płyt azbestowo-cementowych oraz innych wyrobów z azbestem na terenie Polski.
Szacuje się, że na terenie Polski zabudowano około 15,5 mln ton wyrobów zawierających azbest. Samych pokryć dachowych
zabudowano około 1,5 mld m2. Podstawą
bezpiecznego postępowania z materiałami
zawierającymi azbest jest eliminacja lub co
najmniej minimalizacja ryzyka emisji włókien azbestu do otoczenia. Zatem dopuszczalna jest eksploatacja materiałów zawierających azbest w dobrym stanie technicznym, o nieuszkodzonej powierzchni, ewentualnie odpowiednio zabezpieczonej, np.
przez pomalowanie. W tym celu – zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia
2004 r. w sprawie sposobów i warunków
bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest – właściciel,
użytkownik lub zarządca nieruchomości,
a także obiektu, urządzenia budowlanego,
instalacji przemysłowej lub innego miejsca
zawierającego azbest, przeprowadza okresowo kontrole stanu tych wyrobów i sporządza ocenę stanu oraz możliwości bezpiecz-
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nego użytkowania wyrobów zawierających
azbest.
Negatywne skutki stosowania azbestu zaczną się uwidaczniać właśnie teraz, jeśli nie
podejmiemy szybkich działań zapobiegających, teraz bowiem rozpoczyna się proces
gwałtownej degradacji wyrobów zawierających azbest, głównie płyt azbestowo-cementowych. Po 30-40 latach użytkowania
wyrobów zawierających azbest, pod wpływem oddziaływania środowiska atmosferycznego, następuje wypłukanie cementu z
powierzchni płyt i zwiększone uwalnianie
włókien azbestowych. W takim stanie
azbest jest najbardziej szkodliwy. W Polsce
w latach 60. i 70. na masową skalę zaczęto
stosować azbest w budownictwie. Obecnie
ok. 80% azbestowo-cementowych pokryć
dachowych wymaga usunięcia, z uwagi na
ich zły stan techniczny, powodujący zagrożenie dla środowiska. Włókna i pyły azbestowe są obecne w tle jako zanieczyszczenia
powietrza.

Dlaczego problem
nierozwiązany?
Rada Ministrów w dniu 14 lipca 2009 r.
podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia
programu wieloletniego „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”.
Główne cele programu to: usunięcie i
unieszkodliwienie wyrobów zawierających
azbest, minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium kraju, likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na
środowisko. Według założeń programu do
2032 r. teren Polski powinien być oczyszczony z wyrobów azbestowych. W okresie realizacji programu usunięto dotychczas ok.
12% zabudowanych wyrobów azbestowych. Usuwanie azbestu w takim tempie
pozwoli oczyścić kraj z azbestu za ok. 100 lat.
Azbest staje się szczególnie niebezpieczny podczas obróbki mechanicznej, np. podczas usuwania starych płyt z dachu, uwalniają się bowiem wówczas włókna azbestu słabo związane z powierzchnią wyrobów. Dlatego demontaż płyt azbestowo-cementowych należy zawsze powierzać wyspecjali-
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zowanym firmom. W celu usunięcia azbestu
właściciel obiektu budowlanego i wykonawca prac usuwania azbestu są zobowiązani do dopełnienia pewnych wymagań.
Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego z zabudowanymi wyrobami azbestowymi ma obowiązek zgłoszenia faktu rozpoczęcia robót do właściwego terenowego

Sposób demontowania płyt
falistych azbestowocementowych przez
specjalistyczną firmę oraz
pakowanie i oznakowanie
zdemontowanych płyt.

Efekt usunięcia części płytek
azbestowych z dachu budynku
mieszkalnego przez firmę
dekarską.

Utwardzenie polnej drogi
kawałkami rozkruszonych płyt.
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organu administracji architektoniczno-budowlanej (starosta, prezydent miasta na
prawach powiatu). Starosta może wnieść, w
drodze decyzji, sprzeciw do zgłoszenia i
również w drodze decyzji nałożyć obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie
określonych robót budowlanych objętych
obowiązkiem zgłoszenia.
Na wykonawcy prac, polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest, ciąży obowiązek ich
zgłoszenia jeszcze przed przystąpieniem do
realizacji. Zgłoszenia prac należy dokonać
na siedem dni przed planowanym rozpoczęciem prac właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu inspektorowi
sanitarnemu oraz okręgowemu inspektorowi pracy. Wszystkie prace budowlane polegające na oczyszczaniu budynków z azbestu
mogą być wykonywane wyłącznie przez
wykonawców posiadających odpowiednie
wyposażenie techniczne do prowadzenia
takich prac oraz zatrudniających pracowników przeszkolonych w zakresie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w kontakcie z
azbestem lub wyrobami zawierającymi
azbest.
W celu bezpiecznego usunięcia wyrobów
azbestowych należy wykonać odpowiednie
zabezpieczenia obiektu będącego przedmiotem prac i miejsc ich wykonywania oraz
terenu wokół przed emisją pyłu azbestu,
która może nastąpić w wyniku prowadzenia
prac. Teren prac należy ogrodzić, co najmniej oznakowując taśmami ostrzegawczymi w kolorze biało-czerwonym, a następnie
umieścić tablice ostrzegawcze z napisami:
„Uwaga! Zagrożenie azbestem!” i „Osobom
nieupoważnionym wstęp wzbroniony”. Przy
wykonywaniu robót elewacyjnych powinny
być stosowane odpowiednie kurtyny zasłaniające fasadę obiektu. Teren w strefie prac
powinien zostać wyłożony grubą folią, dla
łatwego oczyszczania po każdej zmianie roboczej.
Ogólne zasady postępowania przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest określają następujące wymagania techniczne:
● nawilżanie wodą lub roztworem impregnatu akrylowego wyrobów zawierających
azbest przed ich usuwaniem oraz utrzymy-

wanie w stanie wilgotnym przez cały czas
pracy;
● demontaż całych wyrobów bez ich
uszkodzenia, tam gdzie jest to technicznie
możliwe;
● odspajanie wyrobów trwale związanych z podłożem przy stosowaniu wyłącznie narzędzi ręcznych lub wolnoobrotowych narzędzi mechanicznych, które wyposażone są w miejscowe instalacje odciągające powietrze;
● prowadzenie kontrolnego monitoringu powietrza, w przypadku występowania
stężeń pyłu azbestu przekraczających dopuszczalne wartości dla miejsca pracy;
● składowanie na tej samej zmianie roboczej usuniętych odpadów zawierających
azbest, po ich szczelnym opakowaniu, na
miejscu tymczasowego magazynowania
odpadów;
● codzienne, staranne oczyszczanie strefy prac i terenu wokół, dróg wewnętrznych
oraz maszyn i urządzeń – z wykorzystaniem
podciśnieniowego sprzętu odkurzającego,
zaopatrzonego w filtry o bardzo dużej skuteczności ciągu lub na mokro. Nie dopuszcza się ręcznego zamiatania na sucho oraz
czyszczenia pomieszczeń i narzędzi pracy
przy użyciu sprężonego powietrza.
W obiekcie przylegającym do strefy prac
należy zastosować właściwe zabezpieczenia, w tym uszczelnianie otworów okiennych oraz drzwiowych, a także inne, odpowiednie do stopnia narażenia, środki zabezpieczające.
Wszystkie zdemontowane wyroby zawierające azbest powinny zostać szczelnie opakowane w folię z polietylenu lub polipropylenu o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm i
zamykane w sposób uniemożliwiający przypadkowe otwarcie, np. taśmą klejącą. Pakowanie usuniętych wyrobów zawierających
azbest powinno odbywać się wyłącznie do
opakowań przeznaczonych do ostatecznego składowania i wyraźnie oznakowane, w
sposób określony dla azbestu. Etykiety i zamieszczone na nich napisy powinny być
trwałe, nieulegające zniszczeniu pod wpływem warunków atmosferycznych oraz
czynników mechanicznych. Do usuniętych
odpadów niebezpiecznych zawierających
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azbest i do ich transportu na składowisko odpadów niebezpiecznych stosuje się: kartę ewidencji odpadu i kartę przekazania odpadów.
Po zakończeniu robót wykonawca ma obowiązek dokonania prawidłowego oczyszczenia strefy prac i otoczenia z pozostałości azbestu. Oczyszczenie powinno nastąpić przez zastosowanie urządzeń filtracyjno-wentylacyjnych z wysoko skutecznym filtrem lub na mokro. Wykonawca prac ma obowiązek przedstawienia właścicielowi lub zarządcy obiektu, będącego przedmiotem prac, oświadczenia stwierdzającego rzetelność wykonania prac i oczyszczenia z azbestu.

Bezpieczne procedury usuwania wyrobów
azbestowych
Szczegółowe warunki bezpiecznego usuwania wyrobów
azbestowych określa rozporządzenie Ministra Gospodarki i
Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z
dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających
azbest. Zgodnie z tymi aktami prawnymi pracodawca zatrudniający pracowników przy zabezpieczaniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest jest obowiązany zapewnić im
ochronę przed szkodliwym działaniem włókien azbestu i pyłu
zawierającego azbest. Podstawą tej ochrony powinna być
ocena ryzyka zawodowego, uwzględniająca rodzaj i stopień
narażenia oraz zastosowanie niezbędnych środków ochrony
zmniejszające to ryzyko.
Szkolenie w zakresie bhp pracowników, którzy w związku z
wykonywanymi pracami są lub mogą być narażeni na działanie pyłu azbestu, osób kierujących takimi pracownikami i pracodawców powinno być przeprowadzone przez uprawnioną
instytucję, na podstawie programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających
azbest. Postanowienia wymienionych rozporządzeń nie określają wymagań dotyczących instytucji przeprowadzającej
szkolenie, poza określeniem „uprawniona instytucja”, w związku z tym należy przyjąć wymagania dla „jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność szkoleniową w dziedzinie
bhp”, określoną w § 1a rozporządzenia Ministra Gospodarki i
Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczeństwa i higieny pracy.
Przed rozpoczęciem prac związanych z narażeniem na pył
azbestu pracodawca ma obowiązek opracować szczegółowy
plan prac dotyczący usuwania wyrobów zawierających
azbest, obejmujący w szczególności:
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a) identyfikację azbestu w przewidzianych do usunięcia materiałach;
b) szczegółowe informacje o metodach wykonywania planowanych prac;
c) zakres niezbędnych zabezpieczeń pracowników oraz środowiska przed narażeniem na szkodliwość emisji azbestu;
d) ustalenie niezbędnego dla rodzaju wykonywanych prac
monitoringu powietrza.
Ponadto do planu prac należy dołączyć informacje dotyczące: określenia odpowiednich środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia pracowników; określenia sposobów wyeliminowania lub ograniczania uwalniania się pyłu azbestu do
atmosfery oraz informowania pracowników i innych osób,
które mogą być narażone na działanie pyłu azbestu, o zasadach postępowania i niezbędnych środkach ochrony.
Zgodnie z opisanymi procedurami azbest z obiektów budowlanych usuwa na terenie województwa małopolskiego
tylko kilkanaście specjalistycznych firm. Znaczna część wyrobów azbestowych z obiektów budowlanych usuwana jest
tzw. czarnej strefie – przez właścicieli obiektów budowlanych
lub przygodne firmy, z pogwałceniem wszystkich zasad bezpiecznej pracy przy usuwaniu azbestu. Zdemontowane w ten
sposób odpady azbestowe są składowane bez zabezpieczenia na terenie posesji, nieraz są tam też zakopywane. Zdarzają
się przypadki, gdy odpady azbestowe wyrzucane są na dzikie
wysypiska lub polne drogi.
st. inspektor – specjalista Zbigniew Bryk
OIP Kraków

Źródła:
1. Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20,
z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14
października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz.U. Nr 216, poz. 1824).
3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. Nr 71, poz. 649 oraz z 2010 r. Nr 162, poz.
1089).
4. Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa
i higieny pracy (Dz.U. Nr 180, poz. 1860 ze zmianami oraz
z 2007 r. Nr 196, poz. 1420).
5. „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 20092032”, przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 14 lipca 2009 r.
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Błażej Oczadły

Nowe spojrzenie

Wózki jezdniowe

Pracodawca, w myśl
przepisu § 62 rozporządzenia Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia
26 września 1997 r. w
sprawie ogólnych przepisów bhp, powinien zapewnić zastosowanie
odpowiednich rozwiązań organizacyjnych i
technicznych, zwłaszcza
w zakresie wyposażenia
technicznego, w celu wyeliminowania potrzeby
ręcznego przemieszczania ciężarów.
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Popularnym urządzeniem stosowanym
w transporcie wewnątrzzakładowym jest
wózek jezdniowy podnośnikowy, który ze
względu na najczęściej stosowany rodzaj
osprzętu nazywany jest popularnie wózkiem widłowym. Historia tego urządzenia
liczy sobie już prawie sto lat; kolejne konstrukcje były udoskonalane początkowo
dla zwiększenia funkcjonalności i osiągów,
z czasem również dla poprawy bezpieczeństwa użytkowników. Stąd współczesny wózek jezdniowy znacznie różni się od swego
protoplasty, a eksploatowane dziś urządzenia oddziela technologiczna przepaść nawet od popularnych przed kilkunastu laty
wózków typu RAK czy Balcancar. Mimo to
jednak użytkowanie wózków jezdniowych
w zakładach pracy niesie dodatkowe ryzyko dla operatorów oraz innych osób przebywających stale lub czasowo w strefie
pracy wózków, co potwierdzają powtarzające się wypadki przy pracy.

Dlatego też ograniczanie zagrożeń wypadkowych przy eksploatacji wózków jezdniowych z napędem silnikowym – zarówno podnośnikowych, jak i unoszących –
stało się przedmiotem działań prewencyjnych i kontrolnych inspektorów pracy z OIP
w Katowicach. W 2014 r. przeprowadzono
60 kontroli pracodawców eksploatujących
w swoich zakładach wózki jezdniowe. Inspektorzy pracy zbadali dokumentacje z 30
wypadków przy pracy z udziałem wózków
jezdniowych, do jakich doszło w tych zakładach w ciągu trzech ostatnich lat. Liczba ta
może być jeszcze większa, albowiem w zakładowych rejestrach wypadków przy pracy nie są odnotowywane wypadki najechania bądź potrącenia pieszego przez wózek
jezdniowy, w których poszkodowane były
osoby spoza zakładu, np. przebywający na
terenie zakładu pracownicy innych podmiotów, kierowcy firm transportowych,
biorący udział w czynnościach przeładun-
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kowych i przebywający w strefie pracy
wózków jezdniowych czy wreszcie klienci.
Zaistniałe wypadki pod względem okoliczności można podzielić na sześć grup: przygniecenie stopy paletą bądź kołem wózka
– 12 wypadków; potrącenie pieszego – 6
wypadków; potknięcie się lub poślizgnięcie podczas wchodzenia, schodzenia z
wózka – 4 wypadki; uderzenie przez ładunek spadający z wózka bądź przez obiekt
potrącony przez wózek – 3 wypadki; zderzenie wózka z innym pojazdem lub z elementami obiektów budowlanych i ich wyposażenia – 3 wypadki; urazy dłoni podczas obsługi wózka, montażu, regulacji elementów osprzętu – 2 wypadki.

Nieprzygotowani
do pracy
Do zaistnienia wypadku z udziałem wózka jezdniowego doprowadza zazwyczaj
wiele przyczyn technicznych, organizacyjnych i ludzkich. Dlatego kontrole, mające
na celu ograniczenie zagrożeń wypadkowych w zakładach eksploatujących wózki,
obejmują szerokie spektrum zagadnień
bhp, począwszy od przygotowania pracownika do pracy (uprawnień kwalifikacyjnych, badań profilaktycznych, szkoleń), po
organizację ruchu na drogach wewnątrzzakładowych oraz stan i wyposażenie eksploatowanych urządzeń i obiektów.
W zakresie przygotowywania pracowników do pracy najwięcej nieprawidłowości
stwierdzono podczas kontroli szkoleń w zakresie bhp, m.in. w 23 przypadkach ujawniono, że programy szkoleń wstępnych stanowiskowych w zakresie bhp nie zostały
dostosowane do rodzaju wykonywanej
pracy i nie obejmują zagadnień istotnych z
punktu widzenia bezpieczeństwa operatora wózka i innych osób obecnych w strefie
pracy wózków. Z przepisu § 6 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 maja
2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym wynika, iż
kierowca wózka powinien podczas szkolenia z zakresu bhp uzyskać informacje dotyczące m.in. masy ładunków, ich właściwo-
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ści, rodzajów stosowanych opakowań, zagrożeń występujących w pomieszczeniach,
gdzie użytkowane są wózki jezdniowe, stanu technicznego dróg, organizacji pracy
związanej z użytkowaniem wózka i środków, jakie należy stosować dla zachowania
bezpieczeństwa podczas pracy. Wymagania te powinny zostać uwzględnione w
programach szkoleń w zakresie bhp.
Również w zakresie uprawnień kwalifikacyjnych do kierowania wózkami stwierdzono nieprawidłowości u 94 operatorów na
487 poddanych kontroli. Nieprawidłowości
te polegały na powierzaniu pracy operatora wózków osobom nieposiadającym wymaganych uprawnień. W jednym z zakładów stwierdzono, że 45 operatorów wózków jezdniowych nie ukończyło szkolenia
dla kierowców wózków, zorganizowanego
przez uprawnioną jednostkę zewnętrzną
lub pracodawcę według programu opracowanego lub zatwierdzonego przez jednostkę organizacyjną wyznaczoną przez
ministra właściwego do spraw gospodarki;
zostali dopuszczeni do pracy jedynie na
podstawie szkolenia stanowiskowego w
zakresie bhp, przeprowadzonego przez
osobę kierującą pracownikami.
Istotne podczas kontroli zakładów, w
których użytkuje się wózki jezdniowe, jest
zidentyfikowanie miejsc możliwej kolizji
poruszających się wózków z osobami pieszymi lub innymi pojazdami, a także z elementami infrastruktury, ze szczególnym
uwzględnieniem ograniczonej widoczności ze stanowiska operatora wózka. W zakresie stanu, oznakowania i zabezpieczenia
dróg wewnątrzzakładowych nieprawidłowości zostały stwierdzone u 27 pracodawców, dotyczyły one m.in. niewłaściwego
stanu nawierzchni dróg transportowych,
po których poruszają się wózki jezdniowe,
niewłaściwego ich oznakowania oraz pozostawiania na drogach transportowych
materiałów i sprzętu, który powoduje
utrudnienia w ruchu, a w niektórych przypadkach powoduje również ograniczenie
widoczności. W związku ze stwierdzeniem
popełnienia dziewięciu wykroczeń z art.
283 § 1 nałożono na pracodawców pięć
mandatów na łączną kwotę 6500 zł.

Istotne podczas kontroli
zakładów, w których użytkuje się wózki jezdniowe,
jest zidentyfikowanie
miejsc możliwej kolizji poruszających się wózków
z osobami pieszymi lub innymi pojazdami, a także
z elementami infrastruktury
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Nie tylko wykroczenia
Inspektorzy pracy skontrolowali też, czy użytkowane wózki posiadają aktualne decyzje dozoru technicznego, zezwalające na eksploatację wózków podnośnikowych – spośród
305 urządzeń poddanych w tym zakresie kontroli w ośmiu
przypadkach stwierdzono brak aktualnych decyzji, w związku z czym skierowano do Urzędu Dozoru Technicznego zawiadomienia o stwierdzonych nieprawidłowościach. W jednym z zakładów inspektor pracy stwierdził eksploatację pięciu wózków jezdniowych bez decyzji dozoru technicznego
zezwalającej na eksploatację, z czego dla trzech najprawdopodobniej nie zostały wydane żadne decyzje w tym zakresie,
a dla dwóch wózków organ dozoru technicznego wydał
wcześniej decyzje zabraniające eksploatacji. W ocenie kontrolującego użytkowanie tych urządzeń przez pracodawcę
mogło nosić znamiona przestępstwa, określonego w art. 63
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym, w związku z czym skierowano w tej sprawie zawia-

domienie do prokuratury. Z kolei UDT w odpowiedzi na
przesłane w tej sprawie zawiadomienie niezwłocznie przekazał informację zwrotną wraz z kopią protokołu z przeprowadzonej kontroli. Jak wynika z tego dokumentu, kontrola
wózków jezdniowych z mechanicznym napędem podnoszenia, użytkowanych na terenie zakładu, potwierdziła w całości
ustalenia inspektora pracy. Przedstawiciela zakładu poinformowano między innymi, że eksploatowanie urządzenia
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technicznego bez decyzji zezwalającej na eksploatację, wydanej przez organ dozoru technicznego, jest przestępstwem
z art. 63 ustawy o dozorze technicznym i zobowiązano go do
pisemnego wystąpienia do UDT Oddział w Gliwicach w terminie siedmiu dni o objęcie dozorem urządzeń technicznych
(po uprzednim przygotowaniu do badań) lub potwierdzenie
faktu trwałego wyłączenia urządzeń z eksploatacji. Dokumentacja z UDT została przekazana do prokuratury w ramach uzupełnienia materiału dowodowego. Z informacji
uzyskanej z prokuratury wynika, że do właściwego sądu został w tej sprawie skierowany akt oskarżenia przeciwko właścicielowi firmy.

Nie tylko kontrole
Poza działaniami kontrolnymi w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Katowicach realizowano szeroką współpracę
z Urzędem Dozoru Technicznego, która zaowocowała m.in.
zorganizowaniem w maju 2014 r. wspólnej konferencji dla
pracodawców z województwa śląskiego eksploatujących wózki jezdniowe. W konferencji
wzięło udział około stu osób. Wykłady z zakresu eksploatacji wózków jezdniowych podnośnikowych, warunków technicznych dozoru
technicznego, trybu postępowania przy wydawaniu decyzji zezwalających na eksploatację oraz kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji wózków jezdniowych prowadzone były przez pracowników UDT, Oddział w Gliwicach. Z kolei inspektorzy pracy
przybliżyli uczestnikom konferencji zagadnienia związane z wymaganiami zasadniczymi stawianymi wytwórcom wózków jezdniowych podnośnikowych, dostosowaniem ich
do minimalnych wymagań, a także związane
z przepisami i zasadami bhp przy eksploatacji
wózków jezdniowych w zakresie przygotowania pracowników do pracy, prowadzenia dokumentacji i zapewnienia bezpiecznych warunków pracy. Podczas spotkania omówione
zostały także przykładowe wypadki przy pracy związane z użytkowaniem wózków jezdniowych podnośnikowych. Prowadzący odpowiadali na pytania uczestników, m.in. w zakresie interpretacji przepisów dotyczących bezpiecznej eksploatacji wózków jezdniowych podnośnikowych, wynikających z ustawy
o dozorze technicznym oraz z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Nowości wydawnicze
Chciałbyś wiedzieć, czy w Twoim przedsiębiorstwie przestrzegane są standardy
bezpieczeństwa pracy, czy pracujesz
zgodnie z obowiązującym prawem?
A może poszukujesz wiedzy, która pozwoli Ci wprowadzić nowe rozwiązania,
wyeliminować lub przynajmniej ograniczyć istniejące zagrożenia dla życia i
zdrowia pracowników? Warto jest prowadzić firmę odpowiedzialnie i zapewniać bezpieczne warunki pracy. Pracownicy to docenią, a Twoja firma będzie przykładem dla innych.
Chciałbyś cieszyć się spokojnym wykonywaniem pracy, zadowoleniem
i oddaniem pracowników oraz korzystnym wynikiem finansowym?
Dobrze trafiłeś – ten poradnik przygotowany jest właśnie dla Ciebie.
Oddajemy do Twoich rąk wydawnictwo, zawierające zbiór uporządkowanych, pogrupowanych problemowo pytań. Odpowiedź na nie pozwoli na weryfikację stanu faktycznego w Twoim zakładzie, identyfikację występujących zagrożeń
i nieprawidłowości oraz podjęcie
decyzji dotyczących konieczności
dokonania niezbędnych zmian.
Uzupełnieniem listy pytań kontrolnych są praktyczne wskazówki i komentarze oparte na przepisach prawa pracy. Publikacja
przygotowana została na podstawie wiedzy zdobytej podczas
wieloletniej praktyki inspektorskiej. Poradnik będzie pomocą
w rozpoczęciu działań na rzecz
dostosowania Twojego zakładu
do obowiązującego prawa pracy, w szczególności przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy.

st. inspektor – specjalista Błażej Oczadły
OIP Katowice, Oddział w Rybniku
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Wiesława Saroma

Z doświadczeń okręgu

Działania kontrolno-prewencyjne

Właściwe połączenie
działań kontrolnych z
prewencją w inspektorskiej pracy ma bezpośrednie przełożenie na
poprawę warunków pracy w nadzorowanych obszarach. Argumentem
przemawiającym za
wdrażaniem takiego systemu stały się widoczne
rezultaty dotyczące bezpieczeństwa pracy w budownictwie na dużych
inwestycjach objętych
stałym nadzorem, gdzie
na przestrzeni ostatnich
dziewięciu lat, jakie minęły od podjęcia pierwszych działań, stan wypadkowości uległ znacznej poprawie. Miały tam
miejsce jedynie tzw. wypadki lekkie.
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Pomysł uzupełnienia działań kontrolnych
o prewencyjne zrodził się podczas nadzoru
inwestycji drogowo-mostowej w 2006 r. w
Małopolsce. Rozpoczęła się wówczas modernizacja drogi krajowej nr 4 na odcinku
ok. 50 km. Z uwagi na szeroki zakres zadania – budowę jednej nitki mostu nad rzeką
Dunajec, wiaduktów drogowych, kilkunastu mniejszych mostów i przepustów oraz
prowadzenie prac przy równoczesnym ciągłym ruchu pojazdów – budowa systematycznie, kilka razy w miesiącu, kontrolowana była przez inspektorów pracy. Nie przynosiło to jednak oczekiwanej poprawy bezpieczeństwa; za każdym razem stwierdzano szereg bezpośrednich zagrożeń u różnych wykonawców. Po wnikliwej analizie i
szerszym spojrzeniu na rolę inspektora pracy w nadzorowaniu budowy zdecydowano, by równocześnie stosować szeroko rozumianą prewencję. Pierwszym tego efektem było zakończenie dwuletniej inwestycji budowlanej bez wypadków ciężkich,
zbiorowych i śmiertelnych.

Wypracowane metody
Wypracowany model przeniesiony został
na inne budowy objęte nadzorem, między
innymi: dwie galerie handlowe w Tarnowie,
cztery odcinki autostrady A4 z Krakowa do
Tarnowa, drogę ekspresową S7 – obwodnicę wschodnią Krakowa, obwodnice Tarnowa i Gdowa. Wszystkie te zadania zakończono, odnotowując jedynie wypadki indywidualne, tzw. lekkie; wliczano w to wypadki osób świadczących pracę na innej
podstawie niż stosunek pracy.

Uzupełnienie kontroli o prewencję wskazane jest na dużych inwestycjach oraz w
przypadku pracodawców, u których dotychczasowe działania kontrolne nie przyniosły poprawy warunków pracy. Nadzór
każdej z budów objętych takimi działaniami rozpoczynał się od spotkania szkoleniowego z wykonawcami, podczas którego
przedstawiano między innymi zasady organizacji bezpiecznej pracy dostosowane
do charakteru konkretnej budowy. Później
szkolenia powtarzane były według potrzeb
wykonawców, w miarę zmian technologicznych procesu. Na budowie autostrady
A4 przeprowadzono ponadto szkolenie dla
inspektorów nadzoru inwestorskiego, którzy czynnie włączyli się w kontrolę bezpieczeństwa pracy. Podobnie w kontrole budowy czynnie włączył się współpracujący z
inspektorem pracy inspektor nadzoru inwestorskiego budowy Galerii Tarnovia, dokonując zapisów w dzienniku bhp budowy,
dotyczących między innymi wstrzymywania odcinków robót z uwagi na występujące zagrożenia. Inspektorzy pracy pomagali
generalnemu wykonawcy w zorganizowaniu wewnętrznego systemu kontroli, monitorując później skuteczność jego działania.
Przez cały okres nadzoru inspektor pracy
był w stałym kontakcie z kierownikiem budowy, informował go o każdym zauważonym poza kontrolą bezpośrednim zagrożeniu (spostrzeganym najczęściej w czasie
przejazdów w okolicy budów); kierownik
budowy reagował natychmiast, eliminując
zagrożenia.
Wzajemna współpraca owocowała dodatkowo korzyściami dla samego inspek-

IP 4/2015

Słabym ogniwem na budowach
jest nadzór bezpośredni. Przyczyny tego należy upatrywać nie w
złej woli osób nadzorujących, a raczej w presji, jakiej są oni poddani
Współpraca i kontrola
Współpraca
podczas wykonywania swoich
obowiązków – odpowiedzialność
za stan techniczny, organizację
procesu w części lub w całości, odpowiedzialność finansowa, terminy itp. W takiej sytuacji pomoc inspektora pracy jest odbierana pozytywnie i najczęściej dochodzi do
wzajemnej współpracy.
Prewencja realizowana u wykonawców skoncentrowana jest na
dwóch obszarach: pomoc w zorganizowaniu i skutecznym działaniu wewnętrznego systemu kontroli bezpieczeństwa pracy na buSchemat przedstawiający przyjęte zasady działań kontrolno-prewencyjnych.
dowie; doradztwo w zakresie wytora pracy, który postrzegany był jako partner i mógł zapo- magań i rozwiązań dotyczących bezpieczeństwa pracy na
znawać się z różnymi wdrażanymi nowymi technologiami, poszczególnych etapach technologicznych.
np. z wprowadzanym po raz pierwszy przez firmę PERI unoW przypadku braku współpracy z wykonawcami konieczwocześnionym systemem do budowy mostów metodą na- ny jest wzmożony nadzór kontrolny budowy ze wszystkimi
wisową (budowa mostu na rzece Dunajec w ciągu autostra- restrykcjami oraz podjęcie współpracy z inwestorem, który z
dy A4) czy nowoczesną niemiecką technologią układania racji swojej pozycji w stosunku do wykonawcy może skurównocześnie dwóch drogowych warstw mas bitumicznych: tecznie wspomóc działania inspektorskie. Współpraca z inostatniej wiążącej i ścieralnej, przy użyciu specjalistycznej westorem zalecana jest również na dużych inwestycjach.
maszyny (budowa obwodnicy Gdowa).
Zaangażowanie inwestora we wspólne działania dla bezpieczeństwa pracy na budowach autostrady A4
oraz dwóch galerii handlowych jest dobrym
przykładem świadomości współodpowiedzialności inwestorskiej, wynikającej z przepisów
prawa budowlanego.
Doświadczenie w stosowaniu przedstawionych praktyk wyraźnie potwierdza, że właściwe
połączenie działań kontrolnych z prewencją w
pracy inspektorskiej ma bezpośrednie przełożenie na poprawę warunków pracy w nadzorowanych obszarach, co potwierdza poziom wypadkowości. Ponadto poprawia wizerunek inspektora pracy, który postrzegany jest nie jako kontroler, lecz kompetentny organ kontroli, czyli osoba
gotowa pomóc i współpracować we wspólnie
przyjętym celu, jakim jest poprawa bezpieczeństwa pracy. Jest to szczególnie ważne z uwagi na
charakter działania Państwowej Inspekcji Pracy.
st. inspektor – specjalista Wiesława Saroma
OIP Kraków
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Z inspektorskiej praktyki

Ciemna strona zagranicznych inwestycji
– studium przypadku

Przemiany gospodarcze
ostatniego ćwierćwiecza
charakteryzują się m.in.
wzrostem zagranicznych
inwestycji w Polsce. Inwestorzy cudzoziemcy
i kadra kierownicza nierzadko pochodzą z krajów diametralnie różniących się od Polski, również w podejściu do
przestrzegania przepisów prawa pracy.
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W ciągu kilku ostatnich lat na terenie województwa opolskiego powstało kilka firm
stworzonych przez pracodawców pochodzących z Republiki Korei. W jednej z nich
inspektorzy pracy przeprowadzili dwie
kompleksowe kontrole. Z jednej strony pozwoliły one inspektorom na przekazanie
koreańskiemu pracodawcy wiedzy dotyczącej obowiązujących w Polsce przepisów, z drugiej zaś postawiły przed nimi konieczność rozwiązania problemów, z którymi inspektorzy pracy mają rzadko do czynienia.

Koreańska myśl techniczna
Kontrolowany podmiot początkowo zajmował się produkcją podzespołów do telewizorów, później w zakładzie rozpoczęto
produkcję podzespołów dla przemysłu
motoryzacyjnego. Do właściciela spółki należały również inne firmy mające swoje siedziby nie tylko w Polsce, lecz także w innych krajach europejskich i w Korei.
Powstanie nowego zakładu zagranicznego inwestora na terenie strefy ekonomicznej, w pobliżu gmin charakteryzujących się
od lat wysokim bezrobociem, dało mieszkańcom okolicznych miejscowości nadzieję na korzystne zatrudnienie. Wkrótce jednak okazało się, że pracodawca oferuje polskim pracownikom zatrudnienie wyłącznie
na podstawie umów o pracę na czas określony i na okres próbny za minimalnym wynagrodzeniem, a pracę tę łatwo stracić.
Przy dużej rotacji pracowników powszechną praktyką w zakładzie było dopuszczanie
osób do pracy bez zawarcia pisemnych

umów, bez odbycia szkolenia wstępnego
bhp i profilaktycznych badań lekarskich, a
także bez odzieży i obuwia roboczego oraz
środków ochrony indywidualnej.
Stworzenie od podstaw firmy, która w
krótkim czasie będzie zatrudniać ponad
500 osób, najwyraźniej przerosło pracodawcę. Już na etapie organizacji nowego
przedsiębiorstwa podejmował on niezrozumiałe i brzemienne w skutkach decyzje.
Z zakładu, który powstał w hali upadłego
przedsiębiorstwa z branży ceramicznej, na
etapie przygotowania do uruchomienia
produkcji usunięto całą instalację grzewczą. Później pracodawca uznał, że założenie
nowej instalacji grzewczej jest niepotrzebnym wydatkiem, a zimą do celów grzewczych wykorzystywane będzie ciepło powstałe jako produkt uboczny przy produkcji komponentów. Rzeczywistość zweryfikowała plany pracodawcy. Maszyny nie
były w stanie zapewnić właściwej temperatury na terenie całej fabryki ze względu na
jej wielką kubaturę. Dlatego też pracodawca na stanowiskach pracy zaczął stosować
przenośne nagrzewnice; dodatkowo część
maszyn znajdujących się na hali produkcyjnej (wtryskarki) w sezonie zimowym „obudowywana” była namiotami z folii, mającymi zapewnić wyższą temperaturę, co praktykowane jest raczej ze względów technologicznych niż z troski o komfort pracowników. Nieprawidłowości w zakresie zapewnienia wymaganej temperatury na stanowiskach pracy były stwierdzane przez inspektorów pracy wielokrotnie, a najniższa
temperatura zmierzona na stanowisku pracy wynosiła -4°C, co nie może dziwić, jeśli
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weźmiemy pod uwagę, że w zakładzie zdarzały się niezaślepione otwory w ścianach.
Niska temperatura w hali produkcyjnej
przyczyniła się też pośrednio do zbiorowego ciężkiego wypadku przy pracy, który
miał miejsce w trakcie kontroli. Po zamarznięciu wody w instalacji wodnej poszkodowani zostali przez przełożonego oddelegowani do wykonywania prac związanych z
ociepleniem rury wodnej znajdującej się
pomiędzy sufitem dachu hali a sufitem wykonanym z płyt warstwowych oraz do
montażu wentylacji na przedmiotowym
suficie. Podczas wykonywania zleconych
prac poszkodowani stali na płycie warstwowej, która zarwała się i obaj spadli z
wysokości 5 m na betonową posadzkę. U
jednego z poszkodowanych doszło do
strzaskania kości miednicy, drugi złamał
rękę i nogę.
W tym miejscu należy wyjaśnić, że praktycznie wszystkie pomieszczenia pracy w
zakładzie, wewnątrz hali produkcyjnej, zostały zbudowane przez koreańskiego pracodawcę z płyt warstwowych sprowadzonych z Republiki Korei. W zależności od bieżących potrzeb zbudowane z płyt warstwowych pomieszczenia były rozbierane,
a płyty i inne elementy konstrukcyjne ponownie używane do budowy innych pomieszczeń. Na te płyty pracodawca nie posiadał żadnej dokumentacji technicznej,
wymaganej przez ustawodawstwo unijne.

suficie wentylacji oraz ocieplania rury z
wodą, uwzględniającej zasady bezpiecznej
pracy. Dopuszczono do pracy pracownika
bez wymaganych badań lekarskich potwierdzających brak przeciwwskazań do
wykonywania prac na zajmowanym stanowisku. Z zeznań pracownika wynikało, że
wstępne profilaktyczne badania lekarskie
zostały przeprowadzone przez lekarza medycyny pracy bez konsultacji u lekarzy specjalistów. Świadek zeznał również, iż ma lęk
wysokości. Dopuszczono do pracy pracow-

Koreański pracownik
wykonujący pracę pod
suwnicą; na zdjęciu widoczny
jest również typowy koreański
foliowy namiot, rozkładany
przy spadku temperatury.

Liczne nieprawidłowości
Inspektorzy pracy ustalili wiele nieprawidłowości związanych z wypadkiem. Osoby
wykonujące pracę na wysokości 5 m nie
były prawidłowo zabezpieczone przed
upadkiem z wysokości. Kierownik działu
technicznego zeznał, iż pracując na suficie,
pracownicy nigdy nie stosowali środków
ochrony indywidualnej – szelek bezpieczeństwa, ponieważ nie było do czego ich
przypiąć; ponadto w dniu wypadku pracę
na podwieszanym suficie wykonywało 6-7
osób, a od pracodawcy otrzymali oni jedynie dwie pary szelek bezpieczeństwa. Brakowało także instrukcji bhp związanej
z procesem technologicznym montażu na
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Koreańskie podejście do
odzieży roboczej jest dość
liberalne…

Pomieszczenie stanowiące
połączenie szatni z jadalnią
– grzejnik widoczny po lewej
stronie oczywiście nie działa.
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nika bez odbycia przez niego szkolenia
wstępnego – instruktażu stanowiskowego
w zakresie bhp. Sufit pomieszczenia, w którym znajdowała się maszyna do mycia ramek, wykonany był niezgodnie z projektem wykonawczym – wynikało z niego, iż
sufit podwieszany ma być wykonany z paneli o grubości 6 cm, tymczasem w trakcie
czynności kontrolnych ustalono, iż zamontowane panele sufitowe mają grubość 5
cm. Nie wyznaczono przejść technicznych
do poruszania się celem dokonywania bieżącej konserwacji i napraw urządzeń znajdujących się na zamontowanym suficie
podwieszanym. Nie zapoznano pracowników z zagrożeniami, jakie są związane z
wykonywaną pracą; w zakładzie nie sporządzono ocen ryzyka zawodowego. Nie
opracowano wykazu prac szczególnie niebezpiecznych (prace na wysokości, prace
dotyczące napraw przy czynnym zakładzie
pracy), który określałby szczegółowe wymagania bhp przy wykonywaniu takich
prac, a zwłaszcza: bezpośredni nadzór nad
nimi wyznaczonych osób; odpowiednie
środki zabezpieczające; instruktaż pracowników obejmujący przede wszystkim
imienny podział pracy, kolejność wykonywania zadań, wymagania bhp przy poszczególnych czynnościach. Nieprawidłowo zamocowane były teowniki płyt war-

stwowych tworzących sufit dachowy. Z
okazanej podczas kontroli, przetłumaczonej na język polski, specyfikacji technicznej
zastosowanych płyt wynikało, iż do połączenia paneli z profilem należy użyć wkrętów samowiercących o średnicy ø 6, w odstępach 1000 mm, w miejscach szczególnie
narażonych na działanie, nacisk wiatru, np.
dach dwuspadowy, okap – w odstępach
500 mm. W trakcie czynności kontrolnych
ustalono, iż płyta, która załamała się pod
ciężarem pracowników, była przymocowana do teowników za pomocą jednego nitu
(specyfikacja dopuszcza jedynie wkręty)
po każdej ze stron płyty leżącej na dwóch
teownikach.
Nie udostępniono pracownikom stawiającym pomieszczenie mycia i obcinania
przetłumaczonej na język polski dokumentacji koreańskiej, dotyczącej sposobu zastosowania płyt styropianowych okrytych
blachą (zwanych panelem), ich montażu
oraz łączenia ze sobą. Specyfikacja ta została dopiero przetłumaczona i okazana inspektorom wyjaśniającym przyczyny zbiorowego wypadku przy pracy.
Do budowy ścian i sufitów pomieszczenia zastosowano płyty, które posiadają liczne ślady uszkodzeń świadczących o ich
wtórnym użyciu; to samo dotyczyło teowników wykorzystanych do montażu sufitu.
Zgodnie z okazaną, przetłumaczoną na język polski specyfikacją techniczną zastosowanych płyt, uszkodzone materiały należy
wymienić na nowe, jedynie w przypadkach
niewielkich uszkodzeń można je naprawić
za zgodą kierownika. Nie zapewniono właściwego naciągu szpilek zamocowanych
do teowników i konstrukcji stalowej hali
przy użyciu śrub rzymskich, co powodowało efekt „pływającego dachu” (brak stateczności konstrukcji sufitu). Brakowało nadzoru nad prawidłowością wykonywania prac
polegających na montażu wentylatorów
oraz ocieplaniu rury wodnej. W toku czynności kontrolnych ustalono, iż praca na wysokości bez zastosowania środków ochrony indywidualnej nie miała charakteru incydentalnego, a pracownicy wykonujący
prace remontowe na podwieszanych sufitach wykonanych z płyt warstwowych nie
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stosowali zabezpieczeń, bo nie było możliwości podpięcia
się do elementu stałego konstrukcji.
Nie było dokumentów potwierdzających parametry techniczne, takie jak wytrzymałość na zginanie czy dopuszczalna
nośność na płycie (jako elementu sufitowego), a co za tym
idzie nie można było oszacować, czy dopuszczalne jest przemieszczanie się pracowników po tych płytach. Pracodawca
i osoby kierujące pracownikami nie korzystały ze środków
dyscyplinujących, eliminujących nieprzestrzeganie przez
pracowników przepisów bhp.
Podczas kontroli inspektorzy pracy stwierdzili również naruszenia innych przepisów dotyczących technicznego bezpieczeństwa pracy, m.in. stosowanie substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych bez kart charakterystyki,
nieustalenie okoliczności i przyczyn siedmiu wypadków
przy pracy, niewskazanie czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, dla których wykonuje się badania
i pomiary. Brakowało wentylacji w pomieszczeniach pracy
oraz oświetlenia dziennego na stanowiskach pracy. Stwierdzono liczne nieprawidłowości dotyczące pomieszczeń higieniczno-sanitarnych (m.in. brak szatni, zbyt duża odległość ustępów od stanowisk pracy). Nie było zabezpieczeń
przed porażeniem w instalacjach elektrycznych. Nieprawidłowości dotyczyły również ustalenia okoliczności i przyczyn zbiorowego wypadku przy pracy, prowadzenia prac
budowlanych bez uzyskania pozwolenia na budowę lub powiadomienia właściwego organu, wykonywania pracy na
wysokości bez skutecznego zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości, zamykania wyjść ewakuacyjnych oraz naruszenia przepisów o dozorze technicznym (m.in. eksploatowanie zbiorników ciśnieniowych bez wymaganej decyzji).
Inspektorzy pracy ustalili także, że zgodnie z przedstawioną oceną stanu technicznego konstrukcji hali przeprowadzone obliczenia statyczne istniejącej konstrukcji stalowej
wyraźnie pokazują, iż pełne obciążenie śniegiem wg normy
PN-80/B-02010/Az1 powoduje niedopuszczalne przekroczenie naprężeń, co grozi jej zawaleniem.

kładzie pracy wynosi 150, natomiast jedna z pracownic w
jednym tylko kwartale przepracowała 392 godziny nadliczbowe). Przekraczano tygodniowy limit godzin nadliczbowych (pracownicy pracowali nawet ponad 70 godzin średnio tygodniowo). Nie przestrzegano prawa do pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy (w jednym przypadku pracownik świadczył pracę we wszystkie dni tygodnia w
danym okresie rozliczeniowym, natomiast regułą było
świadczenie pracy w co najmniej połowie wymaganych dni
wolnych).
Ustalono również, że pracodawca nie wypłaca pracownikom wynagrodzenia, a także dodatku za pracę w godzinach
nadliczbowych, należności z tytułu podróży służbowych,
ekwiwalentów za używanie odzieży własnej oraz za pranie i
konserwację odzieży roboczej, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. W przypadku ekwiwalentów za używanie odzieży własnej oraz za pranie i konserwację odzieży roboczej
pracodawca w trakcie kontroli naliczył ekwiwalenty za okres
18 miesięcy.
W zakresie legalności zatrudnienia stwierdzono nielegalne wykonywanie pracy przez cudzoziemców – obywateli Republiki Korei (10 osób, w tym 4 bez zezwolenia na pracę, 2
bez zawarcia wymaganych umów, 4 na innych warunkach
lub na innym stanowisku niż określone w zezwoleniu na pracę). Dokonanie ustaleń dotyczących legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców było czasochłonne, ponieważ część cudzoziemców posługiwała się wyłącznie językiem koreańskim i kontakt z nimi był bardzo utrudniony. Jak
się okazało, część Koreańczyków zatrudniona była bezpośrednio w kontrolowanej firmie, część w innej polskiej spółce
należącej do tego samego właściciela, inni byli delegowani
do Polski przez zatrudniające ich firmy koreańskie.
Podczas kontroli ustalono także, że pracodawca nieterminowo zgłasza zatrudnione osoby do ubezpieczenia społecznego, poza tym nie opłaca składek na Fundusz Pracy.

Z prawnej ochrony pracy

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, do pracodawcy skierowano 2 wystąpienia zawierające 53 wnioski,
13 poleceń, 20 decyzji ustnych,130 decyzji pisemnych (w tym
59 decyzji płatniczych na łączną kwotę niemal 700 000 zł), 4
upomnienia w związku z niewykonaniem 23 decyzji. O stwierdzonych nieprawidłowościach powiadomiono straż pożarną,
nadzór budowlany, ZUS, straż graniczną, UDT, WOMP, wojewodę i starostę. Ponadto efektem kontroli jest m.in. opłacenie
zaległych składek na FP w wysokości 135 944 zł.
Do prokuratury skierowano zawiadomienie o uzasadnionym
podejrzeniu popełnienia przestępstwa (w związku z wypadkiem przy pracy) przez prezesa zarządu oraz jednego z koreańskich doradców. Prokurator skierował do sądu akt oskarże-

Stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowości z zakresu
prawnej ochrony pracy dotyczyły przede wszystkim czasu
pracy i wynagrodzeń. Pracodawca naruszył prawie wszystkie
przepisy o czasie pracy. Naruszano prawo do odpoczynku
dobowego i tygodniowego (w jednym przypadku dobowy
odpoczynek wynosił 2 h, w innym przypadku pracownik
świadczył pracę w wymiarze 25h, tj. od 15:00 do 16:00 następnego dnia, a tym samym dobowy odpoczynek wynosił
0 godzin). Nie udzielano pracownikom pracującym w niedziele co najmniej raz na 4 tygodnie niedzieli wolnej od pracy. Przekraczano roczny limit godzin nadliczbowych (w za-

I P 4/2015

Zastosowane środki
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Miejsce wypadku - zerwana płyta
warstwowa.
Stojący w prawym dolnym rogu
zdjęcia inspektor bhp nieśmiało
sugeruje koreańskiemu doradcy,
że powinien się zabezpieczyć
przed upadkiem z wysokości.
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nia wobec prezesa zarządu. W postępowaniu sąd warunkowo umorzył postępowanie karne, wskazując, iż okoliczności popełnienia przestępstwa przez prezesa zarządu
nie budzą wątpliwości i zastosował wobec
niego środek karny. W stosunku do drugiego podejrzanego postępowanie zostało
zawieszone, gdyż obwiniony nie przebywa
na terenie Unii Europejskiej.
Inspektorzy pracy w trakcie kontroli pięciokrotnie karali osoby zarządzające pracownikami mandatami w łącznej wysokości 5100 zł, ponadto skierowano do sądu
rejonowego wnioski o ukaranie dwóch
obywateli koreańskich (prezesa spółki i dyrektora). Wniosek o ukaranie prezesa obejmował 18 zarzutów. Prawomocnymi wyrokami sąd rejonowy ukarał prezesa spółki
grzywną w wysokości 1500 zł, a dyrektora
spółki grzywną w wysokości 600 zł.
Część cudzoziemców odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości
uniknęła odpowiedzialności, wyjeżdżając
za granicę. Podkreślić należy, że o ile karanie cudzoziemców w drodze mandatu
karnego (gotówkowego) przebiegało z
reguły bezproblemowo, to kierowanie
wniosków o ukaranie do sądu wiązało się
ze znacznymi utrudnieniami, zarówno ze
względu na problemy z uzyskaniem danych osobowych, niezbędnych do sporządzenia wniosku o ukaranie, jak i w
związku z koniecznością tłumaczenia dokumentów na język koreański (wezwania,
pisma dotyczące odstąpienia od przesłuchania, wniosek o ukaranie) i zapewnienia obecności tłumacza przy przesłuchaniu osoby, co do której istnieje podstawa
do sporządzenia wniosku o ukaranie.
Problemy z wyciągnięciem konsekwencji w stosunku do koreańskiej kadry kierowniczej wynikały też z tego, że oficjalnie
Koreańczycy zatrudnieni byli w poszczególnych działach na stanowiskach doradców, podczas gdy w rzeczywistości z reguły to oni, a nie polscy kierownicy zarządzali działami i wydawali polecenia. Przypisanie im winy było trudne, gdyż struktura organizacyjna w zakładzie była niejasna, a zakresy kompetencji prezesa i prokurentów nie były formalnie ustalone.

Deklaracje, nie czyny
Jeszcze przed zakończeniem postępowania związanego ze skierowaniem
wniosków o ukaranie do sądu wystąpiła
konieczność przeprowadzenia w zakładzie kolejnej kontroli, która ujawniła dalsze nieprawidłowości. Jak się okazało, lekarz medycyny pracy przeprowadzał badania lekarskie w dwóch pomieszczeniach zlokalizowanych w zakładzie pracy.
Pierwsze stanowiło wydzieloną część pomieszczenia biurowego otoczonego
ścianką o wysokości około 1,5 m, lekarz
przeprowadzał tam w obecności innych
pracowników wywiady na temat przebytych chorób. W pomieszczeniu magazynowym działu kadr, w którym przechowywane są akta osobowe, lekarz badał pracowników. W pomieszczeniu tym nie było
stałego ogrzewania, bieżącej wody ani
kozetki.
W związku z telewizyjnym reportażem
przedstawiającym występujące w zakładzie pracy sytuacje mogące nosić znamiona mobbingu, inspektorzy pracy za
zgodą pracodawcy z pomocą anonimowych ankiet przeprowadzili sondaż wśród
pracowników na temat występowania
zjawisk noszących znamiona mobbingu.
Na 76 ankiet, które otrzymali, w 58 zaznaczono elementy mogące świadczyć o
złym traktowaniu. Pracownicy wskazywali m.in. znęcanie się fizyczne (5 przypadków) i psychiczne (25 przypadków), kpienie z narodowości (6 przypadków), zlecanie bezsensownych prac (33 przypadki),
przydzielanie nadmiernej ilości zadań (39
przypadków), reagowanie na zgłaszane
uwagi krzykiem (31 przypadków).
W trakcie kolejnej kontroli stwierdzono,
że sytuacja w firmie praktycznie nie uległa
poprawie – tym razem nie stwierdzono
nielegalnego wykonywania pracy przez
cudzoziemców, jednak nadal nie wypłacano wynagrodzenia, naruszano przepisy o
czasie pracy, nie potwierdzano w formie
pisemnej zawartej umowy o pracę, nie
były opłacone składki na Fundusz Pracy,
nie zapewniono dostępu do pomieszczeń
higieniczno-sanitarnych zgodnych z obo-

wiązującymi przepisami, nie wydawano pracownikom odzieży roboczej, a temperatura na stanowiskach pracy w okresie
zimowym nie osiągała wymaganych przepisami wartości.
Stwierdzono także, że pracodawca nie wykonał 102 decyzji wydanych przez inspektora pracy. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, do pracodawcy skierowano
wystąpienie zawierające 27 wniosków, 19 decyzji ustnych,
76 decyzji pisemnych (w tym 29 decyzji płatniczych na łączną kwotę ponad miliona złotych), 6 upomnień w związku z
niewykonaniem 102 decyzji. Inspektorzy pracy nałożyli 5
mandatów karnych w łącznej wysokości 7500 zł. W związku z
nieopłaceniem części składek na Fundusz Pracy skierowano
wniosek do sądu o ukaranie prezesa spółki; został on uznany
winnym popełnienia wykroczenia polegającego na nieopłaceniu składek na FP i ukarany grzywną w wysokości 4000 zł.
Skierowano również wniosek do ZUS o podwyższenie składki na ubezpieczenie wypadkowe; decyzją ZUS podniesiono
składkę wypadkową. Pracodawca odwołał się od decyzji do
sądu okręgowego. Obecnie toczy się postępowanie sądowe.

Wskazane zmiany
Podczas przeprowadzania czynności kontrolnych w zakładzie pracy, którego właścicielami oraz przedstawicielami
głównego kierownictwa są obywatele koreańscy, pojawiły
się problemy świadczące o braku znajomości przepisów polskich oraz unijnych. Właściciel w toku kontroli kilkakrotnie
zmieniał profil działalności firmy, począwszy od produkcji
części do telewizorów LCD, poprzez wytwarzanie opakowań
styropianowych, a kończąc na produkcji części do samochodów z wykorzystywaniem potężnych pras i wyciskarek. Za
każdym razem pracodawca zatrudniał osoby (najczęściej
bez żadnego doświadczenia), a dopiero później zastanawiał
się nad wdrożeniem przepisów w zakresie bhp (w tym zapewnieniem pracownikom właściwych szatni, prawidłowej
temperatury, dostosowaniem maszyn do wymagań minimalnych). W większości przypadków prace modernizacyjne
wykonywane były nie ze względu na konieczność zapewnienia pracownikom odpowiednich warunków, a ze względu na
wymagania technologiczne (np. zapewnienie dodatniej

temperatury przy maszynach, które zamarzały i uniemożliwiały prawidłowy tok pracy).
Stwierdzono, że osoby z grona kierownictwa zakładu krzyczały na pracowników, wyrażając w ten sposób swoje niezadowolenie z wykonywanej pracy. Kierownicy uważali, iż
krzyk to dobre narzędzie do zmobilizowania pracowników
do wytężonej pracy. Zupełnie inne ich oblicze można było
zauważyć, gdy przyjeżdżały wizytacje potencjalnych klientów z innych fabryk. Wtedy zapewniano pracownikom
odzież i obuwie robocze, czyszczono maszyny, ustawiano
kwiaty – wszystko, by otrzymać kontrakt.
Opisane kontrole pokazują, że cudzoziemcy zatrudnieni
lub pełniący funkcje kierownicze w przedsiębiorstwach należących do zagranicznych inwestorów bez większych trudności mogą uniknąć odpowiedzialności za popełnione w
Polsce wykroczenia, po prostu wyjeżdżając za granicę. Wprowadzenie możliwości karania w drodze mandatu karnego
przez inspektorów pracy za nieopłacenie składek na Fundusz Pracy pozwoliłoby na przyśpieszenie postępowania, a
w przypadku cudzoziemców umożliwiłoby dodatkowo rezygnację z usług tłumaczy przysięgłych i związanych z tym
kosztów. Należy też podkreślić, że żadna z wymienionych
form karania nie jest dla pracodawcy tak dotkliwa finansowo, jak podniesienie składki na ubezpieczenie wypadkowe.
Reprezentujące koreańską spółkę osoby wielokrotnie zapewniały inspektorów pracy, że stopniowo będą eliminowały
stwierdzone nieprawidłowości; praktyka pokazała, że zmieniały się tylko osoby zarządzające zakładem pracy, a nieprawidłowości i deklaracje ich usunięcia pozostawały bez zmian.
Całość sprawia wrażenie krótkoterminowej inwestycji w kraju
Trzeciego Świata, obliczonej na maksymalizację zysków przy
minimalizacji kosztów. Część nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli można jednak usunąć bez jakichkolwiek nakładów finansowych, chociażby ujawnione w anonimowej ankiecie nieodpowiednie traktowanie polskich pracowników przez kadrę zarządzającą. Wydaje się jednak, że bez
zaangażowania kierownictwa zakładu zmiana mentalności
kierowników średniego szczebla jest mocno wątpliwa.
st. inspektor Roman Adamaszek
OIP Opole

Praca w dziale aluminium.
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Śmierć w wyniku poparzenia

W jednej z firm mechanicznych znajdujących
się na terenie powiatu
mławskiego doszło do
wypadku przy pracy.
W wyniku zapłonu substancji chemicznej
śmierć poniosła 22-letnia pracownica zakładu.

W dniu wypadku poszkodowana oraz
druga pracownica zakładu otrzymały od
swojego bezpośredniego przełożonego
polecenie odtłuszczenia blaszanych elementów telewizorów. Proces ten miał zostać przeprowadzony w metalowej, dwukomorowej wannie posadowionej na czterech gumowych kółkach. Pracownice wypełniły w połowie jedną z komór substancją chemiczną o nazwie Exxol heptan, wlały
ok. 34 litrów preparatu. Następnie poszkodowana wrzucała detale, ręcznie myła je i
przerzucała do sita ustawionego w drugiej
komorze. Po napełnieniu sita potrząsała
nim w celu odsączenia substancji chemicznej i wysypywała elementy do pojemnika
ustawionego na pobliskim stole. Wówczas
druga z pracownic przy użyciu sprężonego
powietrza suszyła detale. W pewnym momencie nastąpił samozapłon substancji
chemicznej. Ogień gwałtownie rozprzestrzenił się na całą powierzchnię wanny
oraz na ręce i całe ciało poszkodowanej.
Pracownica przewieziona została do szpitala w Warszawie, gdzie na skutek doznanych
oparzeń II i III stopnia zmarła po trzech tygodniach.
Exxol heptan jest produktem wysoce łatwopalnym, akumulującym ładunki elektrostatyczne. Mogą one spowodować wyładowanie elektryczne lub iskrę (źródło zapłonu). Należy zatem stosować właściwe
procedury połączeń elektrycznych i uziemień. Ponadto podczas pracy z substancją
należy stosować m.in. ubrania ochronne
antyelektrostatyczne.
Ustalone okoliczności wypadku oraz uzyskane w trakcie kontroli informacje wskazują na następujące przyczyny zaistniałego
zdarzenia:
● nieuziemienie wanny, w której znajdował się Exxol heptan (posadowiono ją na
gumowych kółkach);
● niewyposażenie poszkodowanej oraz
drugiej pracownicy w odzież ochronną w
wykonaniu antyelektrostatycznym (obie
ubrane były w koszulki polo z krótkimi rękawami, prywatne spodnie wykonane z
materiału oraz prywatne obuwie zimowe);
● nieopracowanie instrukcji postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i

niebezpiecznymi; w tym instrukcji postępowania z preparatem niebezpiecznym
Exxol heptan (AZ);
● brak określenia szczegółowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, prac przy użyciu materiałów niebezpiecznych – preparatu
Exxol heptan (AZ);
● brak przeszkolenia poszkodowanej w
zakresie bhp w formie instruktażu stanowiskowego przy pracach wykonywanych na
stanowisku mycia i suszenia blaszanych detali oraz szkolenia dotyczącego ochrony
przed wybuchem;
● tolerowanie przez kierownika sprawującego nadzór nad pracą poszkodowanej
odstępstw od przepisów i zasad bhp;
● niezapoznanie poszkodowanej z kartą
charakterystyki preparatu niebezpiecznego Exxol heptan (AZ);
● brak oceny ryzyka zawodowego występującego przy pracach wykonywanych
przez poszkodowaną – mycie metalowych
detali przy pomocy środka chemicznego
Exxol heptan (AZ) – oraz brak kompleksowej oceny ryzyka związanego z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej.
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami inspektor pracy skierował do
pracodawcy poszkodowanej dwa nakazy
zawierające łącznie 9 decyzji oraz 19 wniosków w wystąpieniu. Ponadto pracodawcę
ukarano mandatem karnym na kwotę 2 tys.
złotych oraz sporządzono zawiadomienie
do Prokuratury Rejonowej w Sochaczewie
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z
art. 220 § 1 Kodeksu karnego przez kierownika sprawującego nadzór nad pracą poszkodowanej. Obwiniony przyznał się
przed sądem do zarzucanych mu czynów i
otrzymał karę jednego roku i sześciu miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres
2 lat próby. Ponadto sąd zasądził kwotę 15
tys. zł tytułem zadośćuczynienia dla osób
pokrzywdzonych, czyli najbliższej rodziny
zmarłej pracownicy.
inspektor Arkadiusz Pietrzak
OIP Warszawa

Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu
Od lewej:
I rząd: Joanna Dyl-Stojanowska, nadinspektor
pracy; Józef Ślósarczyk, nadinspektor pracy; Teresa Drzymała, st. maszynistka; Maria Kaszyca, st. inspektor pracy; Halina Michalik, st. statystyk; Aneta
Walas, radca; Arkadiusz Kapuścik, okręgowy inspektor pracy; Monika Krawczyk, z-ca okręgowego
inspektora pracy ds. prawno-organizacyjnych; Tomasz Krzemienowski, z-ca okręgowego inspektora
pracy ds. nadzoru; Ryszard Furtak, doradca; Anna
Piziak, mł. inspektor pracy; Katarzyna Dyba, st. inspektor pracy – specjalista; Jacek Kaliszan, st. inspektor pracy – specjalista; Agnieszka Pierianowicz, st. referent księgowy; Magdalena Maciejewska, st. księgowa.
II rząd: Joanna Kupczak, st. specjalista; Małgorzata Mager, inspektor pracy; Beata Jasińska, st. referent administracyjny; Małgorzata Warsitz, nadinspektor pracy; Łukasz Centkowski, st. inspektor
pracy – specjalista; Janusz Wróblewski, st. inspektor
pracy – specjalista; Beata Gruszczyńska-Czudaj, inspektor pracy; Joanna Nicewicz, specjalista;
Agnieszka Korbaś, st. informatyk; Ewa Botor, st.
specjalista; Gerard Kotyś, inspektor pracy; Wiesław
Bakalarz, nadinspektor pracy; Grzegorz Dończyk,
mł. inspektor pracy; Kazimierz Sok, st. inspektor

pracy; Antoni Rynkiewicz, informatyk; Katarzyna
Tincel, st. inspektor pracy.
III rząd: Daniel Pałyga, inspektor pracy; Jarosław
Misiak, kierownik sekcji; Adam Drobisz, st. inspektor pracy – specjalista; Jerzy Szydłak, specjalista;
Edward Siwirski, mł. inspektor pracy; Józef Sobkowicz, st. inspektor pracy; Maciej Klimko, inspektor
pracy; Dariusz Lewandowski, nadinspektor pracy;
Piotr Malinowski, inspektor pracy; Krzysztof Bacajewski, inspektor pracy; Marcin Kury, inspektor pracy; Katarzyna Raniowska, st. inspektor pracy; Lesław Kinal, st. specjalista; Andrzej Ruczyński, st.
specjalista.
IV rząd: Władysław Droździak, radca; Paweł Pośpiech, kierowca; Radosław Schmidt, nadinspektor
pracy; Roman Zemanek, st. specjalista; Tadeusz
Szadkowski, st. inspektor pracy; Janusz Jamny, st.
inspektor pracy – specjalista; Krzysztof Kowalczyk,
nadinspektor pracy; Genowefa Małkiewicz, inspektor pracy; Henryk Markiewicz, st. inspektor pracy;
Paweł Kucharczyk, st. informatyk; Artur Margazyn,
st. inspektor pracy – specjalista; Artur Mazurek, st.
inspektor pracy – specjalista; Sebastian Siemaszko,
mł. inspektor pracy; Lesław Smertyha, st. inspektor
pracy; Sebastian Starnawski, st. inspektor pracy.
Fot. Paweł Kucharczyk
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