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Kontrole stanu maszyn
Dokonując kontroli maszyn, należy sprawdzić poprawność podłączenia maszyny do wszystkich źródeł zasilania energią. Należy przeprowadzić próby funkcjonalne
i technologiczne, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowanych środków bezpieczeństwa, w tym elementów systemu sterowania związanych z bezpieczeństwem.
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Od uczczenia minutą ciszy pamięci ofiar wypadków przy pracy i chorób zawodowych rozpoczęła się 28 kwietnia br. w Sali Kolumnowej Sejmu uroczysta sesja Rady
Ochrony Pracy, zwołana w związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych. Honorowy patronat nad spotkaniem objął marszałek Sejmu Radosław Sikorski.
Sesja połączona była z konferencją poświęconą przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa, higieny i czasu pracy w
dziedzinach gospodarki, w których występuje największa
liczba wypadków przy pracy. Zgromadziła parlamentarzystów, przedstawicieli ministerstw i urzędów centralnych,
związków zawodowych oraz organizacji pracodawców.
Ponieważ symbolem Międzynarodowego Dnia Ofiar
Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych jest paląca
się świeca, wicemarszałek Sejmu Wanda Nowicka zaprosiła przewodniczącą Rady Ochrony Pracy poseł Izabelę
Katarzynę Mrzygłocką do wspólnego zapalenia takiej
świecy. Wyraziła przy tym nadzieję, że ofiara osób, które
zginęły w wypadkach, pozwoli w przyszłości uniknąć wielu takich tragicznych zdarzeń i będzie dla wszystkich nauką, iż życie i zdrowie ludzkie są najwyższymi wartościami.
Główny inspektor pracy Iwona Hickiewicz podkreśliła,
że dążenie do zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych, zwalczanie niebezpiecznych środowisk pracy i zapobieganie naruszeniom ochrony zdrowia pracowników jest stałym priorytetem Państwowej
Inspekcji Pracy. W wyniku ubiegłorocznych działań kontrolnych inspektorzy
pracy wyeliminowali bezpośrednie zagrożenia dla zdrowia i życia ponad 70 tysięcy zatrudnionych. To wyraz ich
ogromnego zaangażowania w naprawianie środowiska pracy, ale też dowód,
jak poważnym wyzwaniem pozostaje
dla wielu przedsiębiorców dbałość o
zdrowie i życie zatrudnionych.
Zastępca głównego inspektora pracy
Leszek Zając przedstawił doświadczenia kontrolno-nadzorcze PIP w dziedzinach gospodarki, w których występuje największa liczba wypadków przy pracy. Zwrócił
uwagę, że analiza danych statystycznych o wypadkach
zbadanych przez inspektorów pracy wskazuje na niski

stan przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa pracy w wielu zakładach przemysłowych, budowlanych, transportowych i górniczych, które od lat charakteryzują się występowaniem licznych zagrożeń wypadkowych. Wciąż wśród najczęściej stwierdzanych nieprawidłowości dominują: niewłaściwe przygotowanie pracowników do pracy, nieprawidłowe przygotowanie stanowisk i procesów pracy, brak lub niewłaściwe zabezpieczenie maszyn i urządzeń technicznych, tolerowanie odstępstw od zasad i wymagań przepisów.
Co roku zwiększa się liczba badanych wypadków, którym ulegają osoby niebędące pracownikami. W 2014 r.
osoby zatrudnione na innej podstawie niż stosunek pracy (objęte ubezpieczeniem wypadkowym) stanowiły już
15,4% ogółu poszkodowanych.
Uczestnicy uroczystej sesji Rady Ochrony Pracy w przyjętym apelu zwrócili się do Sejmu Rzeczypospolitej Pol-

skiej o udzielenie wsparcia dla wszelkich działań na rzecz
poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracujących
oraz podjęcie zdecydowanych przedsięwzięć na rzecz
poprawy stanu warunków pracy.
Donat Duczyński

Okładka:
fot. Jerzy Janusz
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Wiadomości
nie tylko z kraju
Kongres ZZ „Budowlani”
W Warszawie 24 i 25 kwietnia br. obradował VIII Kongres Związku Zawodowego „Budowlani”. Gościem delegatów była Iwona Hickiewicz, główny inspektor pracy. Zwracając się do uczestników kongresu, szefowa PIP
podkreśliła, że „Budowlani” są organizacją związkową prawdziwego dialogu społecznego zarówno na poziomie przedsiębiorstw, regionów jak i
kraju. PIP ma silne wsparcie ze strony związku w swoich działaniach na
rzecz zapewnienia praworządności w stosunkach pracy i eliminowania
zagrożeń zawodowych. Kongres wybrał nowe władze związku i przyjął
jego program działania na lata 2015-2020. Przewodniczącym „Budowlanych” został ponownie Zbigniew Janowski. Delegaci przyjęli także pakiet rezolucji i stanowisk m.in. w sprawie: przyszłości dialogu społecznego, barier rozwoju budownictwa, polityki mieszkaniowej państwa i przyszłości spółdzielczości mieszkaniowej, kluczowych problemów rynku
pracy w przemyśle drzewnym i meblarskim, dyskryminacji kobiet na rynku pracy. ZZ „Budowlani" jest największą polską organizacją zawodową
pracowników sektora budowlanego, przemysłu materiałów budowlanych, spółdzielczości mieszkaniowej, przemysłu drzewnego, meblarskiego, leśnego, ochrony środowiska i gospodarki komunalnej. Chlubi się blisko 125 letnią tradycją.

Narada ze Strażą Graniczną
Ocena współpracy Państwowej Inspekcji Pracy i Straży Granicznej w zakresie legalności zatrudnienia była tematem dorocznej narady szkoleniowej z udziałem Leszka Zająca, zastępcy głównego inspektora pracy
i płk SG Andrzeja Jakubaszka, dyrektora Zarządu do Spraw Cudzoziemców Komendy Głównej Straży Granicznej. Narada obyła się 21-24 kwietnia br. w Ośrodku Szkoleniowym PIP we Wrocławiu, gdzie omówiono
efekty wspólnych działań, wynikające z nich doświadczenia i wnioski. Terenowi koordynatorzy urzędów przybliżyli specyfikę współpracy na
szczeblu lokalnym, zaprezentowali wyniki przykładowych kontroli,
wskazali na problemy wynikające z dotychczasowej praktyki. W spotkaniu uczestniczyli także mjr SG Joanna Nowak, ekspert Wydziału Koordynacji i Postępowań Administracyjnych Zarządu do Spraw Cudzoziemców i ppłk SG Paweł Karpiński, naczelnik Wydziału Organizacji Dobrowolnych Powrotów i Postępowań Dublińskich Zarządu ds. Cudzoziemców z Komendy Głównej SG oraz Jarosław Leśniewski, dyrektor Depar-
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tamentu Legalności Zatrudnienia w Głównym
Inspektoracie Pracy, Jarosław Cichoń, główny
specjalista w Departamencie Legalności Zatrudnienia GIP i Danuta Rutkowska, rzecznik
prasowy głównego inspektora pracy.

Jubileusz pracowników
ruchu ciągłego
Zastępca głównego inspektora pracy Leszek
Zając wziął udział w uroczystych obchodach
25-lecia Ogólnokrajowego Zrzeszenia Związków Zawodowych Pracowników Ruchu Ciągłego, które zorganizowano 15 kwietnia br. w Falentach koło Warszawy. Odczytał list z gratulacjami od Iwony Hickiewicz, głównego inspektora pracy. Szefowa PIP podkreśliła w nim wkład
zrzeszenia w kształtowanie kultury bezpiecznej
pracy oraz motywowanie przedsiębiorców i
pracowników do podnoszenia standardów pracy. Ogólnokrajowe Zrzeszenie Związków Zawodowych Pracowników Ruchu Ciągłego jest centralą związkową zrzeszającą około 20 tysięcy
związkowców skupionych w ponad 80 organizacjach związkowych z największych zakładów
w Polsce. Funkcjonuje w takich branżach jak:
energetyka, chemia, koksownictwo, hutnictwo i
górnictwo. Jednym z głównych celów, dla których powstało, jest polepszenie warunków pracy i życia osób zatrudnionych w systemach
zmianowych.

Dla ewakuowanych
z Donbasu
Inspektorzy Okręgowego Inspektoratu Pracy w
Olsztynie przeprowadzili szkolenie dla ponad
50 osób pochodzenia polskiego oraz członków
ich rodzin, ewakuowanych w styczniu br. z Donbasu na Ukrainie, a przebywających w ośrodku
Caritasu w Rybakach koło Olsztyna. Obecnie są
w toku procedury prawne związane z zalegalizowaniem ich pobytu na terytorium RP. Zezwolenia na pobyt stały umożliwią także podjęcie
legalnej pracy i korzystanie ze świadczeń. W
czasie szkolenia starszy inspektor pracy – specjalista Marcin Zadykowicz omówił przepisy
prawa pracy dotyczące zawierania umów o pracę, form zatrudnienia, różnic między umowami

IP 5/2015

o pracę a umowami cywilnoprawnymi oraz obowiązków pracodawcy wobec nowych pracowników. Z kolei nadinspektor Jarosław Kowalczyk
przedstawił prezentację nt. organizacji i kompetencji Państwowej Inspekcji Pracy, w tym trybu i
sposobu rozpatrywania skarg pracowniczych.
Informacje wzbudziły duże zainteresowanie
uczestników szkolenia; inspektorzy odpowiadali
na liczne pytania oraz zaprezentowali wydawnictwa PIP. Zaplanowano kolejne szkolenie, tym
razem dla ewakuowanych z Donbasu przebywających w ośrodku w Łańsku.

W duńskiej
inspekcji pracy
Z roboczą wizytą w duńskim Urzędzie ds. Środowiska Pracy w Kopenhadze gościli przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy. W trakcie spotkania dyskutowano m.in. o aktywności polskich
obywateli na duńskim rynku pracy, o wymianie
informacji oraz udzielaniu wsparcia i ochrony
pracownikom delegowanym z Polski do czasowego świadczenia pracy w Danii. Omawiano także zagadnienie podejmowania przez Polaków
pracy w Danii za pośrednictwem agencji pracy
tymczasowej. W drugim dniu wizyty pracownicy
PIP uczestniczyli w czynnościach kontrolnych
duńskiej inspekcji pracy, prowadzonych m.in. w
polskich przedsiębiorstwach branży budowlanej, świadczących usługi za granicą. W spotkaniach 26-27 marca br. wzięli udział pracownicy
Departamentu Legalności Zatrudnienia: dyrektor Jarosław Leśniewski oraz Dorota Gorajska
i Dariusz Górski, a także Agnieszka Wiąckowska z Sekcji Współpracy z Zagranicą w GIP.

finale uczestniczyło 17 laureatów eliminacji szkolnych, wyłonionych jesienią ubiegłego roku. Zwyciężył Karol Sakowicz, uczeń Zespołu Szkół
Agroprzedsiębiorczości w Zambrowie. Kolejne miejsca zajęli: Rafał Kazimierczuk z Zespołu Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim, Przemysław Tryskuć, reprezentujący Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Białymstoku. Nagrody wręczyli: Mieczysław Baszko, marszałek województwa podlaskiego, Artur Brzóska, prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Jarosław Janowicz, zastępca okręgowego inspektora pracy w Białymstoku.

Austriaccy związkowcy w PIP
Przedstawiciele Austriackiej Federacji Związków Zawodowych ÖGB,
przebywający w Polsce z wizytą studyjną na zaproszenie Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, byli 26 marca br. w Głównym
Inspektoracie Pracy. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele
kierownictwa OPZZ i Forum Związków Zawodowych. Delegacja austriacka zapoznała się ze strukturą organizacyjną, zakresem zadań oraz różnymi formami działalności prewencyjnej i kontrolnej PIP. Związkowcy z Austrii szczególnie interesowali się programami prewencyjnymi, zwracali
uwagę, że w środowisku pracy coraz większą rolę odgrywają czynniki
psychospołeczne oraz ergonomiczne, związane ze zmianami demograficznymi na europejskim rynku pracy. W spotkaniu uczestniczyli: Iwona
Hickiewicz, główny inspektor pracy, Jan Guz, przewodniczący OPZZ,
Stanisław Stolorz, wiceprzewodniczący Forum Związków Zawodowych
oraz przedstawiciel Ambasady Austrii w Polsce.

Finał konkursu

Z Najwyższą Izbą Kontroli

W siedzibie Zespołu Szkół Rolniczych Centrum
Kształcenia Praktycznego w Białymstoku odbył
się 19 finał wojewódzki konkursu „Bezpieczna
praca w gospodarstwie rolnym”. Konkurs, organizowany przez Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku, jest adresowany do uczniów szkół rolniczych. Jego celem
jest popularyzacja zasad bezpiecznej pracy w
rolnictwie wśród młodzieży szkół rolniczych. Honorowy patronat nad konkursem objął marszałek województwa podlaskiego. W tegorocznym

Państwowa Inspekcja Pracy i Najwyższa Izba Kontroli wzmacniają współpracę w zakresie przestrzegania uprawnień pracowniczych i prawa pracy. Mówiono o tym podczas spotkania głównego inspektora pracy Iwony Hickiewicz z prezesem NIK Krzysztofem Kwiatkowskim w marcu br.
w Warszawie. Szef NIK zadeklarował, że Izba będzie badać, jak wygląda
dziś zatrudnienie pod kątem zawieranych umów w jednostkach sektora
finansów publicznych. Iwona Hickiewicz przedstawiła najważniejsze
problemy rynku pracy. NIK będzie się dzielić z PIP swoją wiedzą w zakresie badania zawieranych umów w jednostkach sektora finansów publicznych, klauzul społecznych i innych praktyk stosowanych przez jednostki
administracji rządowej, jednostki samorządu terytorialnego, spółki Skarbu Państwa oraz spółki komunalne.
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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”.

W gąszczu przepisów…
Z prof. dr hab. Krzysztofem Rączką,
dziekanem Wydziału Prawa
i Administracji Uniwersytetu
Warszawskiego,
rozmawia Danuta Rutkowska.
Blisko sto nowelizacji, dalsze za pasem, rozrastające się rozdziały, paragrafy, liczne ustawy okołokodeksowe – czy nie należy współczuć studentom, którzy muszą to wszystko opanować?
W pierwszej kolejności i przede wszystkim należy współczuć pracodawcom, którzy w tym gąszczu przepisów muszą
funkcjonować. Jeśli zaś chodzi o studentów, to rzeczywiście
muszą opanować materiał dużo obszerniejszy niż ten, z którym mieli do czynienia ich poprzednicy w latach 70. czy 80.
poprzedniego wieku. Natomiast ja dokonuję selekcji tego,
co wykładam, i tego, czego od studentów wymagam. Kieruję
się przy tym doniosłością poszczególnych zagadnień. Jeśli
student będzie znał i, co ważniejsze, rozumiał najistotniejsze
problemy prawa pracy, z pozostałymi już sobie poradzi. To
nie jest tak, że można raz na zawsze nauczyć się prawa i z tą
wiedzą pozostać na zawsze. Ja ciągle czytam Kodeks pracy,
ciągle czegoś się uczę, coś sobie wyjaśniam. Czasem podczas
wykładów przychodzi mi do głowy jakiś problem, który wymaga wyjaśnienia; jak wiadomo, zajęcia ze studentami bywają inspirujące także dla wykładowcy.
Na ile studenci zdają sobie sprawę z prozy życia czekającej za
murami uczelni, czyli zatrudnienia, o ile je znajdą, raczej na
podstawie umów cywilnoprawnych niż umowy o pracę?
Większość z nich, studiując, już pracuje, właśnie na podstawie takich umów. Czy mają świadomość, jak trudny jest dzisiaj rynek pracy i z jakimi problemami przyjdzie im się zmierzyć po ukończeniu studiów?... Oni chyba dzisiaj o tym nie
myślą. Z przykładami naruszeń prawa zapoznają się podczas
omawiania przepisów kodeksowych, tym samym znają je
bardziej od strony teoretycznej. Interesują się procesami zachodzącymi na rynku pracy, o czym świadczy chociażby fakt,
że na wykład specjalizacyjny na temat niepracowniczych
form zatrudnienia, który prowadzi profesor Małgorzata Gers-
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dorf wspólnie z dr Michałem Raczkowskim, gdzie mówi się
o cywilnoprawnych stosunkach zatrudnienia, także o hybrydowych, czyli czymś pośrednim między prawem cywilnym
a prawem pracy, zapisało się blisko 80 osób.
Nasze kontrole także wskazują, że w gąszczu przepisów trudno
jest dziś poruszać się pracodawcom. Przedsiębiorcy skarżą się, że
przepisy są zbyt skomplikowane, nieczytelne i przestarzałe.
Rzeczywiście, obecne regulacje są zbyt rozbudowane i
szczegółowe, niekiedy nieczytelne, co dla przyszłych prawników może jest i dobre... Także poziom regulacji przepisów
może być dla niektórych pracodawców barierą nie do przebycia. Stąd ta ucieczka od umów o pracę w umowy cywilnoprawne, która może wynikać także z niezrozumienia prawa i zbyt wysokich standardów, jakie stawia ono pracodawcom. Należy bowiem pamiętać, że większość dzisiejszych
pracodawców, to pracodawcy w „pierwszym pokoleniu”.
Oni jeszcze 20-30 lat temu byli pracownikami. Jako przedsiębiorcy weszli na rynek stosunkowo niedawno, co nałożyło na nich inne zasady funkcjonowania niż te, które znali
jako pracobiorcy. Stąd tak niska u nas kultura pracodawcza.
I chociaż wielu pracodawców byłoby stać na podniesienie
standardów zatrudnienia, nie widzą takiej potrzeby, bo
pracownik nie jest dla nich partnerem w pracy. Znam taki
przypadek, że pracodawca nie wypłacał pensji pracownikom, ponieważ jego żona zażyczyła sobie nowego samochodu z najwyższej półki. Takie sytuacje w cywilizowanej
Europie się nie zdarzają!
Czy Kodeks pracy powinien iść w kierunku zwięzłości, być
syntetyczny, szczegółowy czy rozbudowany?
Trzeba pamiętać, że obecny Kodeks, mimo jego późniejszej wielokrotnej nowelizacji, jest z innej epoki, z 1974 roku.
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W Polsce Ludowej pole negocjacji układowej było bardzo
ograniczone, bo państwo uznawało, że wszystko wie lepiej i
to ono powinno decydować w najdrobniejszych kwestiach.
Stąd ten Kodeks zawsze był szczegółowy, obudowany innymi aktami normatywnymi. To bagaż, z którym weszliśmy do
III Rzeczpospolitej, w czas przemian. Charakterystyczne, że
nie ruszyła wówczas lawina regulacji zbiorowych, chociaż
pole ku temu otwarto; ruszyła natomiast lawina nowelizacji.
W ten sposób mamy do czynienia z inflacją nowelizacji po
1989 roku. Związki zawodowe miały wówczas lepsze przełożenie na ustawodawcę niż na pracodawcę. To, co musiałyby
wynegocjować z pracodawcą, załatwiały w parlamencie poprzez oddziaływanie na posłów. Z czasem jednak znaczenie
związków zawodowych malało i według dzisiejszych szacunków tzw. uzwiązkowienie wynosi zaledwie 12 procent,
stąd brakuje partnera do negocjacji. Coraz częściej tam,
gdzie nie ma związków, pracodawca negocjuje z przedstawicielstwem pracowników. Uważam, że Kodeks powinien być
standardem minimalnym. Ale nie widzę obecnie szansy na
to, by napisać go od nowa.
Jednak taką potrzebę pan profesor widzi?
Oczywiście, że tak, chociażby dlatego, że zawiera regulacje
z różnych epok, w innych warunkach ustanowione, a poza
tym stał się już mało czytelny nawet dla prawników. W szufladzie ministra pracy leży, jak wiadomo, projekt nowego Kodeksu pracy, wypracowany przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Pracy, który mógłby stać się podstawą do opracowania
nowego aktu normatywnego, dostosowanego do dzisiejszych realiów. Należałoby tylko, uważam, przyjąć inną metodę opracowania nowego Kodeksu niż ta, która została przyjęta przez Komisję; jej projekt został przekazany ministrowi nawet bez konsultacji w środowisku prawników. Należałoby zatem najpierw wypracować pewne założenia do dyskusji społecznej czy środowiskowej, przeprowadzić ją, a dopiero potem, nie tylko w gronie profesorskim, zasiąść do jego pisania.
Ten Kodeks zakładał objęcie częściową ochroną osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych. Co pan profesor sądzi o takim rozwiązaniu?
To, że powinno tak być, nie budzi już dziś większych emocji, natomiast w jakim zakresie i jak daleko powinna sięgać
ta ochrona pracownicza, to temat do negocjacji. Szerzej o
tym pisze prof. Małgorzata Gersdorf w swojej książce „Prawo zatrudnienia”. Pani profesor jest zwolenniczką koncepcji, by prawo zatrudnienia regulowało nie tylko stosunki
pracy, ale także pewne aspekty pozapracowniczych stosunków cywilnoprawnych, np. w zakresie bhp czy prawa do
wypoczynku. Niestety nie ma dobrych prostych rozwiązań,
a nadużywanie umów cywilnoprawnych to dziś wypadkowa wielu czynników.
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Z pewnością wolałbym, żeby przepisy były klarowne, czytelne dla wszystkich, ale ideału nigdy się nie osiągnie. To nie
tylko kwestia tego, że mamy normę i trzeba wyjaśnić jej
treść, ale także tego, by ta norma miała zastosowanie do stanu faktycznego. I tu rola prawnika jest bardzo istotna, ponieważ to on musi ją znaleźć i skonfrontować z rzeczywistością.
Jaki powinien być dobry prawnik?
Uniwersytet Warszawski promuje setki absolwentów prawa rocznie. Nie wszyscy wybierają aplikacje. Pozostali prawnicy znajdują sobie miejsce w różnych sferach naszej gospodarki, w różnych zawodach. Wielu absolwentów Wydziału
Prawa i Administracji UW, mimo że nie funkcjonuje w zawodzie prawnika, pełni znaczące, a nawet wybitne role w naszym biznesie, finansach czy mediach.
Jeżeli ktoś chce wykonywać klasyczny zawód prawnika,
np. radcy prawnego, powinien charakteryzować się przede
wszystkim umiejętnością logicznego myślenia. Także umiejętnością kojarzenia, co jest szczególnie ważne w zawodzie
legislatora. Z pewnością przyda się dobra pamięć, chociaż
nie powinna to być pamięć fotograficzna. Przepisy trzeba
czytać, a nie wkuwać na pamięć. Trzeba je rozumieć, a po
pewnym czasie same zaczną się układać w głowie.
Czy zauważa pan profesor różnicę między poszczególnymi
pokoleniami studentów prawa, tymi sprzed lat i obecnymi?
Oczywiście, że tak. Ogromną w tym rolę odegrała rewolucja informatyczna, dzisiaj studenci są wręcz uzależnieni od
internetu. Nasze biblioteki posiadają rozbudowane bazy
elektroniczne, przez które studenci mają dostęp do bibliotek
na całym świecie. To już inny warsztat pracy, inne metody
przyswajania wiedzy. Książka papierowa odchodzi w przeszłość. Obawiam się, że za pięć lat papier będzie już tylko dla
takich osób jak ja. Bo ja nie lubię czytać z ekranu, muszę mieć
papier i ołówek. To się zmieniło, bo i czasy się zmieniają. Jak
pisałem pracę doktorską, parę miesięcy przesiedziałem w bibliotekach, wertując i przepisując branżowe zbiorowe układy pracy, a było ponad 80. Tymczasem dzisiaj… kliknie się
raz, drugi i materiał leży na biurku. Można napisać doktorat
w dwa lata, bo szybciej się pracuje i ma się łatwy dostęp do
dużo większej ilości materiału.
A skoro zmienia się rzeczywistość, nie możemy zapominać
że istotnym jej elementem jest prawo pracy, które również
powinno za tymi zmianami nadążać. I to jest wielkie zadanie
dla prawników. Nie możemy być ciągle w tyle, bazując na Kodeksie liczącym 40 lat. Stąd potrzeba rozmawiania o nowych, mądrych regulacjach prawnych.
Dziękuję za rozmowę.
W następnym numerze rozmowa z prof. Małgorzatą
Gersdorf, pierwszym prezesem Sądu Najwyższego.
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Mariusz Wysiński

Prawo i praktyka

Praca w niedziele

Zgodnie z artykułem
1519 Kodeksu pracy niedziela jest dniem wolnym od pracy. Od tej zasady istnieją jednak liczne wyjątki, zależne od
przyjętego systemu pracy lub od rodzaju pracy.

Zgodnie z art. 15110 k.p. praca w niedziele
i święta jest dozwolona w następujących
sytuacjach: w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia
lub środowiska albo usunięcia awarii; w ruchu ciągłym; przy pracy zmianowej; przy
niezbędnych remontach; w transporcie i w
komunikacji; w zakładowych strażach pożarnych i w zakładowych służbach ratowniczych; przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób; w rolnictwie i hodowli; przy wykonywaniu prac koniecznych ze względu
na ich użyteczność społeczną i codzienne
potrzeby ludności, w szczególności w zakładach świadczących usługi dla ludności,
gastronomii, zakładach hotelarskich, jednostkach gospodarki komunalnej, zakładach opieki zdrowotnej i innych placówkach służby zdrowia przeznaczonych dla
osób, których stan zdrowia wymaga całodobowych lub całodziennych świadczeń
zdrowotnych, jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz jednostkach
organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej zapewniających całodobową opiekę, zakładach prowadzących
działalność w zakresie kultury, oświaty, turystyki i wypoczynku; w stosunku do pracowników zatrudnionych w systemie czasu
pracy, w którym praca jest świadczona wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta
(tzw. system pracy weekendowej).

Po nowelizacji
Od 4 marca 2014 r. obowiązują zmiany w
przepisach dotyczących pracy w niedziele i
święta. Ustawodawca wziął pod uwagę,
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że praca wykonywana na odległość, np.
w centrach obsługi księgowo-kadrowej,
obsłudze informatycznej na odległość lub
call center, jest ograniczana przez obowiązek zapewniania wolnej niedzieli i świąt.
Nie w każdym miejscu na świecie obowiązują jednakowe święta, a niedziele, w
związku z różnymi strefami czasowymi, nie
wszędzie na świecie występują jednocześnie. Odmiennie również w innych krajach
oblicza się czas pracy w niedziele. Zgodnie
z tą nowelizacją praca w niedziele i święta
jest także dozwolona: przy wykonywaniu
prac polegających na świadczeniu usług
z wykorzystaniem środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu przepisów o
świadczeniu usług drogą elektroniczną lub
urządzeń telekomunikacyjnych w rozumieniu przepisów prawa telekomunikacyjnego, odbieranych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli zgodnie z przepisami obowiązującymi odbiorcę usługi niedziele i święta określone w przepisach o
dniach wolnych od pracy są u niego dniami
pracy; przy wykonywaniu prac zapewniających możliwość świadczenia usług, o których mowa wcześniej.
Nowelizacja wprowadza zatem dwie wymagane przesłanki dopuszczalności pracy
w niedziele i święta, które muszą być spełnione łącznie. Pierwszą z nich jest określony w tym przepisie rodzaj usługi. Drugą
przesłanką jest dopuszczalność wykonywania pracy u odbiorcy usługi w te konkretne dni, które w Polsce są niedzielami
lub świętami, a w które pracodawca zamierza zatrudniać pracowników. Ustalenie
tego wymaga znajomości kalendarza zawierającego oznaczenie dni, w których w
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kraju odbiorcy usługi praca co do zasady
nie jest wykonywana (święta, niedziele lub
ich odpowiedniki) oraz obowiązujących u
niego przepisów zakazujących lub zezwalających na pracę w tych dniach, odnoszących się do konkretnego odbiorcy usługi.
Nowe przepisy zostały wprowadzone z myślą o poprawie konkurencyjności polskiego
rynku pracy. Mają nie tylko pomóc utrzymać dotychczasowe miejsca pracy, ale i
przyczynić się do tworzenia nowych.
Przepisy dotyczące pracy w niedziele i
święta dodatkowo objęły ochroną interesy
takich firm, które świadczą usługi przez telefon lub drogą e-mailową dla podmiotów
zagranicznych z krajów, gdzie kalendarze
świąt są inne niż w Polsce, co w praktyce
oznacza wszystkie kraje poza Polską, a także z krajów, gdzie obowiązują inne niż w
Polsce strefy czasowe. Usługi tych firm,
zgodnie z nowelizacją Kodeksu pracy mogących pracować również w niedziele i
święta, poszerzyły katalog prac dozwolonych w takie dni.
Przez środki komunikacji elektronicznej
należy rozumieć rozwiązania techniczne, w
tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe,
umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu
transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę
elektroniczną. Urządzenia telekomunika-

cyjne zostały zdefiniowane jako urządzenia
elektryczne lub elektroniczne przeznaczone do zapewniania telekomunikacji.
W praktyce oznacza to, iż w np. w call
center, w firmach informatycznych lub w
centrach obsługi kadrowo-księgowej ulokowanych w Polsce, lecz świadczących
usługi na rzecz klientów zagranicznych będzie możliwa praca w dni ustawowo wolne
od pracy, jeśli te dni w kraju klienta nie są
wolne od pracy. Pracodawca będzie musiał
tylko zapewnić pracownikowi inny dzień
wolny od pracy.
Taka regulacja z pewnością przyniesie
wymierne korzyści pracodawcom, ułatwiając im zatrudnianie osób do obsługi klientów zagranicznych. Również od strony pracowników nowe rozwiązania należy ocenić
pozytywnie, gdyż w umowach o pracę będzie można bezpośrednio i jasno regulować treść stosunku pracy bez konieczności
stosowania takich środków jak praca zmianowa lub w ruchu ciągłym.

Młodociani
Innym przepisem, który określa zakaz
pracy w niedzielę, jest art. 203 § 3 k.p. Stanowi on, iż młodocianemu przysługuje w
każdym tygodniu prawo do co najmniej 48
godzin nieprzerwanego odpoczynku, który powinien obejmować niedzielę. Po stronie pracodawcy jest zatem zapewnienie

Praca w niedziele i święta jest dozwolona przy wykonywaniu prac koniecznych ze względu na ich
użyteczność społeczną
i codzienne potrzeby
ludności.

pracy młodocianemu od poniedziałku do
piątku lub od wtorku do soboty. Do czasu
pracy młodocianego wlicza się czas jego
nauki w całości, zgodnie z obowiązkowym
programem zajęć. Naruszenie tego przepisu stanowi wykroczenie zagrożone karą
grzywny zgodnie z art. 281 pkt 5 k.p., niezależnie od zgody młodocianego i jego
przedstawiciela ustawowego.
Zakaz zatrudniania młodocianego w niedziele odpowiada zobowiązaniom Polski
wynikającym z ratyfikacji Europejskiej Karty Społecznej oraz standardów zawartych
w dyrektywie Rady Unii Europejskiej Nr
94/33/WE z dnia 22 czerwca 1994 r. W art. 8
tej dyrektywy znajduje się zapis, iż dzieci i
młodociani mają prawo do minimalnego
czasu przerwy w pracy w liczbie dwóch dni,
nieprzerwanych w miarę możliwości, które
obejmują z zasady niedzielę (przy uzasadnionych powodach technicznych lub organizacyjnych okres odpoczynku może być
skrócony do 36 godzin nieprzerwanego
odpoczynku). Dyrektywa pozostawia jednak państwom członkowskim możliwość
wprowadzenia odstępstw od wskazanego
okresu odpoczynku w takich branżach jak:
żegluga i rybołówstwo, siły zbrojne lub policja, szpitale lub podobne instytucje, rolnictwo, przemysł turystyczny lub hotel, restauracja i kawiarnia, a także w działalności
wymagającej pracy podzielonej na krótkie
okresy czasu w ciągu dnia.
W prawie polskim nie wprowadzono
żadnych odstępstw co do zapewnienia odpoczynku dla młodocianego. Powoduje to
istotne ograniczenie w zatrudnianiu młodocianych. Pracodawcy wyrażają również
pogląd, iż przygotowanie zawodowe do
pracy w hotelarstwie i gastronomii jest
ograniczone przez pozbawienie młodocianych możliwości nauki w niedzielę, która w
tych branżach jest zazwyczaj najbardziej
„pracowitym” dniem tygodnia. W literaturze pojawia się problem w zakresie interpretacji zwrotu zawartego w art. 203 k.p.
„powinien obejmować niedzielę”. Na bezwzględny obowiązek zapewnienia wolnej
niedzieli wskazuje E. Maniewska (komentarz aktualizowany do LEX), według której
ustawodawca poprzez zapis w art. 203 § 3

k.p. wykluczył możliwość zatrudniania
młodocianych w niedziele. Natomiast według Jacka Skoczyńskiego (komentarz aktualizowany do LEX) objęcie niedzieli okresem odpoczynku tygodniowego młodocianego nie jest obowiązkiem bezwzględnym, gdyż w stosunku do młodocianych
obowiązują ogólne regulacje dopuszczalności wykonywania pracy w niedziele i
święta. Mając na uwadze zapisy zawarte w
dyrektywie nr 94/33/WE, norma zawarta w
art. 203 § 3 k.p. może świadczyć o słuszności tej tezy. Przyjęcie przez ustawodawcę
jasno określonych odstępstw od tego zakazu poprawiłoby stan przestrzegania prawa
w tym zakresie.

Za pracę w niedzielę i święto
Pracodawca jest obowiązany zapewnić
inny dzień wolny od pracy pracownikom
placówek handlowych, a także wszystkim
wcześniej wymienionym, również tym objętym właśnie nowelizacją, z wyjątkiem
pracowników zatrudnionych w systemie
czasu pracy, w którym praca jest świadczona wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i
święta. W przypadku innego dnia wolnego
od pracy za pracę w niedzielę pracodawca
jest obowiązany zapewnić taki dzień w
okresie sześciu dni kalendarzowych poprzedzających lub następujących po takiej
niedzieli.
Jeżeli w tym terminie nie jest możliwe
wykorzystanie dnia wolnego od pracy w
zamian za pracę w niedzielę, pracownikowi
przysługuje dzień wolny od pracy do końca
okresu rozliczeniowego. Jeśli i w tym terminie nie ma możliwości udzielenia dnia wolnego od pracy, pracownikowi przysługuje
dodatek do wynagrodzenia w wysokości
100 procent wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w niedzielę.
W przypadku pracy w święto dzień wolny
od pracy za takie święto pracodawca jest
obowiązany zapewnić w ciągu okresu rozliczeniowego. Jeżeli jednak nie jest to możliwe, pracownikowi przysługuje dodatek do
wynagrodzenia w wysokości 100 procent
wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w
święto.
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Jak w niedzielę pracuje Europa?
Wśród państw Unii Europejskiej wiele
całkowicie zakazuje niedzielnego handlu.
W niedzielę zakupów nie mogą zrobić
mieszkańcy 12 państw. W niektórych państwach niedzielny handel poważnie się
ogranicza, np. w Danii, duże centra handlowe otwarte są tylko w jedną niedzielę w
miesiącu lub działają tylko przez kilka godzin, jak w przypadku Wielkiej Brytanii.
W Austrii, Holandii, Niemczech, Francji
czy we Włoszech o niedzielnym handlu decydują władze regionalne, które dopuszczają handel w miejscach turystycznych
(np. Rzym, Monachium, Paryż), natomiast
w mniejszych miejscowościach, które nie
widnieją na turystycznej mapie, obowiązuje zakaz niedzielnej pracy. Handel w niedzielę zakazany lub ograniczony jest także
w Norwegii, Szwajcarii czy na Ukrainie.
W krajach, gdzie obowiązuje zakaz handlu w niedziele, od zasady tej stosowane są
liczne wyjątki, pozwalające na sprzedaż
określonych grup towarów (np. nabiał i pieczywo, słodycze, paliwa), w określonych
miejscach (np. miejsca imprez masowych,
piekarnie, stacje benzynowe) lub w określony sposób (np. sprzedaż za pośrednictwem internetu).
W przypadku Niemiec to, w jakich zawodach oraz w jakim czasie można zatrudniać
pracowników w niedziele i święta, uregulowane jest w prawie o czasie pracy (Arbeitszeitgesetz). Prawo to w odniesieniu do
wolnej niedzieli nazywane jest Sonntagsruhe i jest częścią ogólniejszej grupy przepisów zwanych Ladenschlussgesetz (tzw.
prawo zamykania sklepów), szczegółowo
określających terminy, w jakich dozwolony
jest handel w krajach związkowych. Obowiązuje ogólna zasada, że praca w niedziele i święta jest niedozwolona. Zakaz pracy
w niedziele obowiązuje od godziny 0:00 do
godziny 24:00, czyli odmiennie niż w Polsce. Jako odszkodowanie za pracę w te dni
trzeba pracownikom zagwarantować dzień
wolny. Ważne są zapisy zawarte w umowie
o pracę. Jeżeli jest zapisane, że czas pracy
obejmuje dni od poniedziałku do piątku,
praca w niedziele jest zabroniona.
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Od podanych reguł istnieją jednak wyjątki. Przy regularnej pracy na zmiany początek oraz koniec ciszy niedzielnej (Sonnund Feiertagsruhe) może być przesunięty
do sześciu godzin. Warunkiem jest jednak,
że całe przedsiębiorstwo przez 24 godziny
wstrzymuje pracę. U kierowców może to
zostać przesunięte do dwóch godzin.
Oznacza to na przykład, że kierowca może
wyruszyć o godzinie 22:00 w niedzielę do
pracy, a od 22:00 w sobotę nie może już
pracować.
Wyłączenia dotyczą też zawodów, które
wymagają pracy w weekendy bądź święta,
tj. praca w szpitalu, w hotelach, na targach,
które zazwyczaj odbywają się w weekendy,
w siłowniach, w ochronie imprez i obiektów.
Ze względu na specyfikę wykonywanego
zawodu piekarz może pracować w niedziele
i święta tylko do trzech godzin. W sytuacjach
kryzysowych, gdy przedsiębiorstwu zagraża
niebezpieczeństwo (np. powódź, pożar),
mogą w dni wolne zostać przeprowadzone
prace niezbędne do ratowania firmy. W prawie niemieckim prawo do decydowania, czy
praca może być wykonywana w niedziele i

Praca w niedziele i święta jest także dozwolona:
przy wykonywaniu prac
polegających na świadczeniu usług z wykorzystaniem środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub urządzeń telekomunikacyjnych w rozumieniu przepisów prawa telekomunikacyjnego.

święta, należy do organu nadzorczego (Gewerbeafsichtamt), który może zdecydować
na wniosek pracodawcy o pracy w dniach
wolnych. W organie tym można sprawdzić i
upewnić się co do dopuszczalności pracy w
niedziele i święta.
Pracownik musi mieć zapewnione przynajmniej 15 wolnych niedziel w roku. Za
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Od 2007 roku obowiązuje zakaz handlu w święta,
ale nie w niedziele. Pracodawca może jednak w
święta wykonywać pracę
osobiście, często też zleca
wykonywanie pracy w takich formach jak umowazlecenie, umowa agencyjna bądź franczyza.
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pracę w niedzielę lub święto musi otrzymać jeden dzień wolny. Za przepracowaną
niedzielę też otrzymuje wolny dzień w kolejnych dwóch tygodniach, natomiast za
przepracowane święto, które wypada w tygodniu, należy mu się w ciągu 8 tygodni
dzień wolny. Za pracę w niedziele i święta
nie przysługuje dodatek do wynagrodzenia, chyba że przewidują to uregulowania
zbiorowego układu pracy (Tarifvertrag).

Wnioski
Od pewnego czasu toczy się w Polsce
dyskusja nad wprowadzeniem zakazu pracy w niedziele w placówkach handlowych.
Zwolennicy wprowadzenia tego zakazu
podają argumenty o tematyce prorodzinnej i prochrześcijańskiej. Podawane są także przykłady z krajów sąsiednich, m.in. niemieckiej Sonntagsruhe. Argumenty wytaczane przeciw wprowadzeniu zakazu
wskazują m.in. niebezpieczeństwo wzrostu
bezrobocia, spadku popytu, powołują się
na kraje, w których państwowe przepisy
nie ingerują w wolność handlu. Od 2007
roku obowiązuje zakaz handlu w święta,
ale nie w niedziele. Pracodawca może jednak w święta wykonywać pracę osobiście,
często też zleca wykonywanie pracy w takich formach jak umowa-zlecenie, umowa
agencyjna bądź franczyza.
Nie jest dopuszczalne zatrudnianie własnego pracownika w takim charakterze,
gdyż pracodawca naraża się na zarzut zastępowania umów o pracę umowami cywilnoprawnymi, tj. sankcję z art. 281 pkt 1
k.p. Natomiast zatrudnienie innych osób
niż pracownicy najczęściej powoduje problemy związane z odpowiedzialnością materialną pracowników za powierzone mienie. Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 października
1974 r. w sprawie wspólnej odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie wymagana jest pisemna zgoda pracowników, którzy przyjęli wspólną
odpowiedzialność materialną, na zatrudnienie w miejscu powierzenia mienia osób
wykonujących pracę dorywczo lub na czas
określony.

W 2014 roku ustawodawca odrzucił obywatelski projekt zmiany Kodeksu pracy,
wprowadzający zakaz pracy w placówkach
handlowych w niedziele. Nie zamyka to
jednak dyskusji nad wprowadzeniem tego
zakazu. Własne doświadczenia mają mieszkańcy innych państw europejskich, w których wprowadzono zakaz handlu w niedziele. W Niemczech od wielu lat trwa debata nad zliberalizowaniem zasad Ladenschlussgesetz i Sonntagsruhe. Zmian domagali się m.in. mieszkańcy wschodnich
landów, nieprzyzwyczajeni do sklepów zamkniętych w niedziele, którzy wymuszali
odstępowanie od tych przepisów.
We Francji wolna od pracy niedziela jest
chroniona od 1906 r. poza wyjątkami od reguły, m.in. sprzedawcami żywności, handlarzami ryb, piekarzami (obecnie tylko do
godz. 13.00) czy kwiaciarkami. W 2009 r.
rząd Francji złagodził prawo. Od tego czasu
merowie i burmistrzowie mają prawo do
wyznaczenia stref niedzielnego handlu
(np. w miejscach popularnych wśród turystów czy w strefach handlowych). Pracownikom zagwarantowano podwójne wynagrodzenie za pracę w niedziele lub prawo
do odmowy jej wykonania. We Francji zatrudnieni stoją często po stronie pracodawców, bo niedzielne zamknięcie tylko 14
sklepów dwóch dużych sieci handlowych z
artykułami budowlanymi odbiłoby się na
zarobkach 7 tys. osób (według przedstawicieli sieci). Dodatkowo co piąty pracownik
to uczeń pracujący tylko w weekendy.
W 2014 r. zakaz handlu wprowadzono na
Węgrzech. Zaledwie dzień po głosowaniu w
parlamencie węgierskim nad przyjęciem zakazu handlu w niedziele (objęto nim wszystkie sklepy o powierzchni handlowej powyżej 200 m2) firmy handlowe zaczęły się prześcigać w wymyślaniu sposobów na obejście
ograniczeń. Według doniesień prasowych
jedna z dużych sieci handlowych ogłosiła, że
zamierza rozwinąć swoją sieć handlu internetowego, którego zakazy nie obejmują. Z
kolei inne sieci deklarują szybkie zwiększenie ilości swoich małych sklepów działających na zasadzie franczyzy.
inspektor pracy Mariusz Wysiński
OIP Opole
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Pod
inspektorską
lupą

Zabrakło
zabezpieczeń

Wstrzymaniem eksploatacji
linii do zespalania szyb zakończyła się kontrola inspektora z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku u pracodawcy prowadzącego działalność w zakresie kształtowania i obróbki szkła płaskiego.
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Po oględzinach linii do zespalania szyb inspektor pracy wydał nakaz wstrzymania jej eksploatacji do czasu wyposażenia linii w środki techniczne (osłony lub inne
urządzenia ochronne), które uniemożliwią dostęp do stref niebezpiecznych, m.in.
pracującego podajnika zgrzebłowego, wirujących dolnych rolek podajnika maszyny oraz ruchomego stołu z napędem hydraulicznym z wirującymi w czasie pracy maszyny rolkami podawczymi.
Ponadto kontrolujący stwierdził nieprawidłowości w zakresie prowadzonych
szkoleń bhp, nieprawidłowości w ocenie ryzyka zawodowego, brak instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze linii do zespalania szyb oraz innych
urządzeń ciągu technologicznego.
W efekcie inspektor pracy skierował do pracodawcy 3 nakazy zawierające łącznie 12 decyzji, za stwierdzone wykroczenia przeciwko prawom pracowników osobę odpowiedzialną ukarał mandatem.

Ciekawe przypadki

Wykroczenia i przestępstwa

Zagadnienia związane
z wykroczeniami oraz
przestępstwami stanowią istotną część działalności inspektorów pracy. Przedmiotem prowadzonych postępowań są
wykroczenia przeciwko
prawom pracowniczym,
których katalog znajduje się przede wszystkim
w dziale XIII Kodeksu
pracy oraz w innych
ustawach, na przykład
w ustawie o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.
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Drugą kategorię stanowią wykroczenia
przeciwko przepisom ustawy z dnia 20
kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy. Z kolei przedmiotem zawiadomień do prokuratury są
przede wszystkim przestępstwa określone
w art. 218-221 oraz 225 § 2 Kodeksu karnego. W praktyce tematyka związana z wykroczeniami i przestępstwami może budzić
wiele wątpliwości.

Rażące, czyli jakie?
Duży problem stanowią zwłaszcza wykroczenia, których znamiona zostały stypizowane w art. 281 pkt. 3 Kodeksu pracy.
Strona przedmiotowa tych wykroczeń polega na wypowiedzeniu lub rozwiązaniu
stosunku pracy bez wypowiedzenia, z rażącym naruszeniem przepisów prawa pracy.
Problemem może być ustalenie na etapie
czynności wyjaśniających, czy wypowiedzenie bądź rozwiązanie stosunku pracy w
danym przypadku nastąpiło w związku z
naruszeniem przepisów prawa o charakterze rażącym. Ustawodawca posłużył się tu
bowiem określeniem nieostrym. Największe problemy dotyczą przypadków rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy,
które podlegają szczególnej ochronie na
mocy przepisów takich jak ustawa o związkach zawodowych bądź ustawa o społecznej inspekcji pracy. Ta tematyka była przedmiotem wielu ciekawych wyroków sądowych.
Sąd rejonowy uniewinnił obwinionych
członków zarządu kontrolowanego pracodawcy od popełnienia zarzucanych im czynów polegających na rozwiązaniu umów o

pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia z pracownikami, których stosunki
pracy podlegały szczególnej ochronie na
mocy art. 32 ust. 1 pkt. 1 ustawy o związkach zawodowych. W tej sytuacji inspektor
pracy skierował wnioski o ukaranie przeciwko członkom zarządu zakładu, którzy
bez zgody zarządu zakładowej organizacji
związkowej, rozwiązali umowy o pracę z
członkami zarządu tej organizacji, bez zachowania okresu wypowiedzenia. Jako
przyczynę pracodawca wskazał zorganizowanie i uczestnictwo w nielegalnym (zdaniem pracodawcy) strajku. Należy zauważyć, iż po wręczeniu pism rozwiązujących
umowy o pracę pracodawca wystąpił z powództwem do sądu cywilnego o ustalenie
nielegalnego charakteru strajku. Jego powództwo zostało przez ów sąd oddalone.
Natomiast w uzasadnieniu wyroku w sprawie o zarzucane obwinionym wykroczenia
sąd karny stwierdził, iż w sprawie wystąpiły
okoliczności pozwalające na zakwestionowanie legalnego charakteru strajku. Sąd
powołał się na wyrok Sądu Najwyższego z
dnia 16 listopada 2004 r. (sygn. akt II KK
222/04, LEX 141335), zgodnie z którym
„przez rażące naruszenie prawa pracy, o jakim mowa w art. 281 pkt 3 Kodeksu pracy,
należy rozumieć jedynie sytuację, w której
bezprawność rozwiązania stosunku pracy
jest jaskrawa, oczywista dla każdego, a
przez to budząca oburzenie społeczne. Nie
każde zatem naruszenie, przez pracodawcę
lub działającego w jego imieniu, przepisów
art. 32 ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach
zawodowych, gwarantujących ochronę
stosunku pracy działaczy związków zawodowych, stanowi rażące naruszenie prawa
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pracy w rozumieniu art. 281 pkt 3 Kodeksu pracy. Rozstrzygnięcie, czy naruszenie prawa pracy związane z rozwiązaniem stosunku pracy miało charakter rażący, nie jest możliwe bez odniesienia się do przyczyn uzasadniających owo
rozwiązanie”. Apelację od tego wyroku złożył oskarżyciel publiczny oraz pełnomocnik oskarżycieli posiłkowych. Oskarżyciel publiczny postawił zarzut błędu w ustaleniach faktycznych, polegający na uznaniu przez sąd, iż pokrzywdzeni
podczas prowadzonego sporu zbiorowego dopuścili się naruszenia zasady identyczności żądań oraz uniemożliwili pracownikom swobodne wyrażenie woli podczas referendum
strajkowego, co w konsekwencji doprowadziło do uznania
strajku przez sąd pierwszej instancji za nielegalny. Sąd odwoławczy uznał zasadność zarzutów obydwu apelacji i uchylił zaskarżony wyrok. Sprawa nie została jednak przekazana
sądowi pierwszej instancji z uwagi na fakt przedawnienia karalności czynów zarzucanych obwinionym. Warto podkreślić, iż obok tego procesu w tym samym sądzie rejonowym
toczyło się postępowanie przeciwko trzeciemu członkowi
zarządu, któremu przedstawiono identyczne pod względem
treści zarzuty, dotyczące rozwiązania umów o pracę tych samych działaczy związkowych. W tej sprawie sąd pierwszej instancji również uniewinnił obwinionego od popełnienia zarzucanych mu czynów, opierając się na niemal tożsamych
ustaleniach faktycznych jak w sprawie opisanej wcześniej.
Również i ten wyrok został zaskarżony apelacją oskarżyciela
publicznego, w której zawarto identyczne zarzuty. W tej
sprawie sąd okręgowy utrzymał w mocy wyrok uniewinniający sądu pierwszej instancji.
Kwestii rozwiązania stosunku pracy działacza związkowego dotyczył również inny wyrok sądu rejonowego. Sąd uniewinnił obwinioną od zarzutu rozwiązania umów o pracę bez
zachowania okresu wypowiedzenia z pracownicą, której stosunek pracy podlegał szczególnej ochronie na mocy art. 32
ust.1 pkt. 1 ustawy o związkach zawodowych. Inspektor pracy skierował wniosek o ukaranie przeciwko osobie, która posiadając stosowne pełnomocnictwo pracodawcy, bez zgody
zarządu zakładowej organizacji związkowej rozwiązała umowę o pracę z członkiem zarządu tej organizacji. Jako przyczynę wskazano nieusprawiedliwioną nieobecność w
pracy. Miała ona polegać na samowolnym (zdaniem
pracodawcy) wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego. Powyższy urlop przypadał w okresie,
w którym pracownica korzystała ze zwolnienia od pracy w związku z pełnioną
funkcją związkową. Nie świadczyła
więc w tych dniach pracy. Mimo
to sąd pierwszej instancji
uznał, iż pokrzywdzona dopuściła się ciężkiego naruszenia podstawo-
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wych obowiązków pracowniczych. Ponadto doszedł do
wniosku, iż obwiniona była jedynie wykonawcą decyzji o
zwolnieniu pokrzywdzonej podjętej przez zarząd pracodawcy. Sąd powołał się przy tym na wyrok Sądu Najwyższego z
dnia 6 lutego 2003 r. (sygn. akt III KKN 513/00, OSNKW
2003/5-6/50), zgodnie z którym: „nie każde naruszenie przez
pracodawcę lub działającego w jego imieniu przepisów art.
32 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych
(jedn. tekst: Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854), gwarantujących
ochronę stosunku pracy działaczy związków zawodowych,
stanowi rażące naruszenie prawa pracy w rozumieniu w art.
281 pkt 3 k.p. W szczególności nie zawsze stanowi takie naruszenie rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia,
gdy zaistniały ku temu określone w Kodeksie pracy przyczyny, a nie dochowano jedynie wymaganej procedury rozwiązania”. Od wyroku została złożona apelacja przez oskarżyciela publicznego. Sąd odwoławczy uznał zasadność zarzutów
inspektora pracy i uchylił zaskarżony wyrok. W uzasadnieniu wyroku sąd wskazał, iż pokrzywdzona, korzystając z ustawowego zwolnienia od pracy, nie
świadczyła pracy, a tym samym nie pozostawała w dyspozycji pracodawcy. Nie można więc
przyjąć, aby dopuściła się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków
pracowniczych, uzasadniającego
rozwiązanie stosunku pracy w
powyższym trybie. Sąd odwoławczy nie podzielił
również poglądu sądu
pierwszej instancji,
zgodnie z którym
obwiniona,
roz wiązu-

jąc umowę o pracę, wykonywała jedynie czynności zlecone jej
przez pracodawcę. Zaskarżony wyrok został uchylony. Sprawa
nie została jednak przekazana sądowi pierwszej instancji z uwagi na fakt przedawnienia karalności zarzucanego obwinionej
czynu. Postępowanie zostało umorzone na podstawie art. 5 § 1
pkt. 4 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.
Wskazane przykłady dowodzą, jak trudne pod względem
procesowym oraz materialnoprawnym są sprawy o wykroczenia określone w art. 281 pkt 3 k.p. Sądy karne, uniewinniając
osoby obwinione o popełnienie tych czynów, wskazują okoliczność, iż sam brak zgody na rozwiązanie stosunku pracy nie
stanowi samodzielnej przesłanki pozwalającej stwierdzić, że
doszło do wypełnienia ustawowych znamion wykroczenia. W
uzasadnieniach wyroków powołują się na tezy zawarte we
wskazanych wcześniej wyrokach Sądu Najwyższego. W praktyce oznacza to, iż nie sposób rozstrzygnąć o winie obwinionego bez odniesienia się do wskazanej przez pracodawcę przyczyny rozwiązania stosunku pracy.

Kłopoty finansowe
W ostatnich latach mamy do czynienia z coraz większą liczbą
wykroczeń polegających na niewypłacaniu pracownikom różnego rodzaju świadczeń ze stosunku pracy. W praktyce problemem może być zakwalifikowanie danego zachowania pracodawcy (polegającego na niewypłaceniu wynagrodzenia)
jako wykroczenia, w sytuacji gdy jest ono na przykład wynikiem kłopotów finansowych kontrolowanego zakładu pracy.
W wyniku jednej z przeprowadzonych kontroli inspektor pracy
skierował do sądu wniosek o ukaranie, zawierający między innymi 11 zarzutów dotyczących niewypłacenia różnych świadczeń ze stosunku pracy. Sąd rejonowy wydał postanowienie o
umorzeniu postępowania z uwagi na brak znamion wykroczenia (art. 5 § 1 pkt. 2 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia). W uzasadnieniu postanowienia powołano się na
wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 września 2009 r. (sygn. akt.
IV KK 66/09, LEX 524064), zgodnie z którym odpowiedzialność
za wykroczenie z art. 282 k.p. można przypisać tylko temu
sprawcy, z którego winy doszło do niewypłacenia należnych
pracownikowi świadczeń pieniężnych. Aby zatem móc przyjąć
zawinienie sprawcy, należy ustalić, że nie istniała przyczyna,
która należycie usprawiedliwiałaby niewypłacenie należnych
pracownikom świadczeń. Przyczyną taką może być (między
innymi) brak dochodów po stronie zakładu pracy powodujący,
że sytuacja finansowa stała się na tyle trudna, iż nie pozwala na
regularną wypłatę zobowiązań. Jako okoliczność usprawiedliwiającą niewypłacenie wynagrodzeń grupie kilkudziesięciu
pracowników wskazano kłopoty finansowe pracodawcy oraz
fakt, iż rachunki bankowe firmy, na których znajdowały się
środki pieniężne przeznaczone na wypłaty wynagrodzeń, zostały zajęte przez komornika, co uniemożliwiło obwinionej ko-
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rzystanie z nich. Sąd wziął również pod uwagę fakt, iż obwiniona występowała z wnioskami o odblokowanie kont. Na powyższe postanowienie zostało złożone zażalenie do sądu
okręgowego, który postanowił utrzymać zaskarżone postanowienie w mocy.

Utrudnianie kontroli
Istotnym elementem działalności inspektora pracy są również zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
Dotyczą one przede wszystkim przestępstw polegających na
uporczywym lub złośliwym naruszaniu uprawnień pracowniczych oraz utrudnianiu bądź uniemożliwianiu przeprowadzania czynności kontrolnych. W jednej z takich spraw inspektor
pracy skierował zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia
przestępstwa polegającego na udaremnieniu przeprowadzenia kontroli. W celu przeprowadzenia postępowania kontrolnego inspektor udał się do siedziby pracodawcy. Nie zastał w
niej nikogo. Wezwał więc pracodawcę do stawienia się w siedzibie oddziału inspekcji pracy. Wezwanie to było kilkakrotnie
powtarzane. Pracodawca odbierał je, jednak nie stawiał się we
wskazanych terminach. W następstwie złożonego zawiadomienia prokurator prokuratury rejonowej skierował do sądu
akt oskarżenia przeciwko pracodawcy, zawierający wniosek o
skazanie bez przeprowadzenia rozprawy za zgodą oskarżonego w trybie art. 335 § 1 Kodeksu postępowania karnego. Zawiadomienie w tej sprawie zostało skierowane na skutek wydanego uprzednio przez sąd karny wyroku (w postępowaniu
wykroczeniowym) umarzającego postępowanie przeciwko
pracodawcy. Przed skierowaniem zawiadomienia inspektor
sporządził bowiem przeciwko pracodawcy wniosek o ukaranie, stawiając mu zarzut utrudniania działalności organowi
Państwowej Inspekcji Pracy, a więc wykroczenia, którego znamiona zostały określone w art. 283 § 2 pkt. 8 k.p. Sąd rejonowy
umorzył wskazane postępowanie na podstawie art. 5 § 1 pkt 9
Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. W uzasadnieniu wyroku sąd stwierdził, iż wykroczenie polegające na
utrudnianiu działalności inspektora pracy zostało w tym przypadku pochłonięte przez przestępstwo określone w art. 225
§ 2 k.k. W związku z tym, iż zachowanie obwinionego poprzez
skutek w postaci udaremnienia czynności służbowej wyczerpało znamiona wskazanego przestępstwa, sąd umorzył postępowanie ze względu na brak skargi uprawnionego oskarżyciela, którym w postępowaniu karnym jest prokurator. Warto
podkreślić, iż stanowisko sądu jest w tym zakresie zbieżne ze
stanowiskiem Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy z
dnia 13 listopada 2003 r. dotyczącym postępowania w sprawach o wykroczenia ścigane przez inspektorów pracy oraz postępowania egzekucyjnego.
starszy inspektor Rafał Pasik
OIP Warszawa
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Bezpieczna
obsługa zwierząt
Start trzeciej edycji ogólnopolskiej kampanii PIP „Szanuj życie! Bezpieczna praca w
gospodarstwie rolnym” miał miejsce w Kielcach, podczas XXI Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej AGROTECH oraz
Targów Przemysłu Drzewnego i Gospodarki Zasobami Leśnymi LAS-EXPO, które odbywały się 27-29 marca br.
Tegoroczna kampania koncentruje się na promowaniu dobrych praktyk zapobiegających wypadkom związanym z pracą w gospodarstwie rolnym przy zwierzętach. Nadrzędnym
celem działań Państwowej Inspekcji Pracy jest dążenie do ograniczenia ryzyka wypadkowego oraz
poprawy ochrony zdrowia wśród rolników indywidualnych. Bieżąca edycja ma za zadanie zwrócenie
uwagi rolników, że do wypadków przy obsłudze
zwierząt dochodzi najczęściej wskutek niewłaściwego postępowania człowieka. Inicjatywy profilaktyczne, w tym przede wszystkim szkolenia oraz
wizytacje, będą skupione na: propagowaniu
wśród rolników bezpiecznych zachowań związanych z pracą przy obsłudze zwierząt gospodarskich oraz ogólnie - na poszerzeniu wiedzy z zakresu bhp w gospodarstwie rolnym. Kampania ma
charakter otwarty i jest skierowana przede wszystkim do rolników prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne, członków ich rodzin, a także do
wszystkich zainteresowanych poprawą bezpieczeństwa w rolnictwie.
Na podkreślenie zasługuje wybór miejsca rozpoczęcia tegorocznej kampanii, mało jest bowiem imprez targowych w Polsce, na których prezentowano
by ofertę producentów wyrobów tak wysoko zaawansowanych technologicznie, utrzymujących najwyższe standardy
jakości i bezpieczeństwa pracy w rolnictwie i leśnictwie.
W pierwszym dniu targów odbył się finał krajowy Olimpiady
Młodych Producentów Rolnych 2015, który honorowym patronatem objęła Iwona Hickiewicz, główny inspektor pracy.
W tegorocznych zmaganiach, organizowanych przez Związek
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Młodzieży Wiejskiej, wzięło udział tysiąc osób – rolników, a
także uczniów i studentów szkół oraz uczelni rolniczych.
Dziesięciu finalistów olimpiady musiało się wykazać wiedzą m.in. z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. W pracach komisji oceniającej uczestniczył Tomasz Staniec, zastępca okręgowego inspektora pracy w Kielcach. Nagrodę,
przenośny komputer osobisty, zdobywcy trzeciego miejsca
wręczył Jakub Chojnicki, zastępca dyrektora Departamentu
Prewencji i Promocji w Głównym Inspektoracie Pracy – otrzymał ją Michał Hładki z Witnicy na Lubelszczyźnie.
W trakcie uroczystej gali Jakub Chojnicki odczytał list
głównego inspektora pracy skierowany do uczestników i organizatorów Targów AGROTECH oraz Targów LAS-EXPO.
„Targi to święto rolnictwa i leśnictwa, miejsce spotkań liderów branż, które na trwale wpisało się w kalendarz sektorowych wydarzeń targowych w naszym kraju. O znaczącej roli
Targów świadczą, oprócz pomyślnie nawiązanych kontaktów biznesowych, w szczególności liczne konferencje i wykłady specjalistów o charakterze krajowym oraz międzynarodowym, które stanowią bardzo ważną przestrzeń wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie wprowadzania i utrzymywania wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa
pracy, jak również innowacyjnych rozwiązań technologicz-

nych w rolnictwie i leśnictwie” – napisała w liście Iwona Hickiewicz. Podkreśliła, że Państwowa Inspekcja Pracy, dostrzegając problem wysokiej wypadkowości podczas prowadzenia prac z zakresu gospodarki leśnej, przygotowała nowy
program prewencyjny skierowany do właścicieli zakładów
usług leśnych, którego założenia mają pomóc pracodawcom
w doprowadzeniu zakładów do właściwych standardów
bezpieczeństwa pracy.
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AGROTECH
Podczas targów na stoisku PIP przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu Pracy w
Kielcach udzielali porad prawnych i technicznych, emitowano filmy instruktażowe dla
rolników oraz spoty reklamowe kampanii, rozpowszechniano wydawnictwa prewencyjne PIP, okolicznościowe ulotki informacyjne. Udostępnione materiały cieszyły się
dużym zainteresowaniem, zwłaszcza wśród młodych rolników.
Dla odwiedzających stoisko rolników oraz ich dzieci dodatkową atrakcją były quizy i
konkursy premiowane nagrodami z logotypem kampanii „Szanuj życie! Bezpieczna
praca w gospodarstwie rolnym”.
Podczas drugiego dnia targów przy stoisku PIP podsumowano konkurs wiedzy dla
rolników pod nazwą „Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym”, w którym nagroda
główna trafiła do Beaty Czekaj z Łoniowa. Konkurs prowadzony był wspólnie z KRUS i
na obu stoiskach rolnicy mogli sprawdzać swoją wiedzę poprzez wypełnianie testu
składającego się z 15 pytań wielokrotnego wyboru. Nagrody i upominki wręczyli zwycięzcom Janusz Czyż, okręgowy inspektor pracy w Kielcach oraz Jolanta Nowakowska, dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Kielcach.
nadinspektor Barbara Kaszycka
OIP Kielce

Fot. Jerzy Janusz

Włodzimierz Łabanowski

Technika

Kontrole stanu maszyn

Aby być pewnym, że
mimo upływu czasu
użytkowany park maszynowy nie stracił swoich właściwości, pracodawca powinien przeprowadzać regularne
kontrole. Przepisy
wprost nakładają na niego obowiązek zapewnienia systematycznych
kontroli stanu technicznego maszyn i innych
urządzeń technicznych
oraz ustalenia sposobów rejestracji nieprawidłowości i metod ich
usuwania.

20

Maszyny i narzędzia oraz ich urządzenia
ochronne powinny być utrzymywane w
stanie sprawności technicznej i czystości
zapewniającej użytkowanie ich bez szkody
dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników – to zapis z § 57 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26
września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j.
Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.).
Więcej regulacji dotyczących kontroli maszyn znajdziemy w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych
wymagań dotyczących bezpieczeństwa i
higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy
(Dz.U. Nr 191, poz. 1596 ze zm.).

Wstępne, okresowe i specjalne
Zgodnie z zapisami tego rozporządzenia kontrole maszyn dzielimy na wstępne,
okresowe i specjalne. Gdy bezpieczne
użytkowanie maszyn jest uzależnione od
warunków, w jakich są one instalowane,
pracodawca ma obowiązek poddać maszyny wstępnej kontroli po ich zainstalowaniu, a przed przekazaniem do eksploatacji po raz pierwszy; a także po zainstalowaniu na innym stanowisku pracy lub
w innym miejscu.
W celu utrzymania właściwego stanu
technicznego maszyn oraz wykrycia i usunięcia we właściwym czasie usterek, które
mogą prowadzić do niebezpiecznych sytuacji, pracodawca ma obowiązek zapewnienia kontroli okresowych. Przepis nie określa częstotliwości ich przeprowadzania, jest

ona najczęściej podawana przez producentów maszyn w dokumentacji dołączonej
do maszyny. W przypadku braku takich zapisów czasokresy przeprowadzania kontroli okresowych powinien określić pracodawca, uwzględniając intensywność oddziaływania warunków powodujących pogorszenie stanu technicznego maszyn.
W wyjątkowych okolicznościach, które
mogły spowodować pogorszenie stanu
bezpieczeństwa maszyny – takich jak prace
modyfikacyjne, niebezpieczne uszkodzenia, wypadki przy pracy, zjawiska przyrodnicze czy wydłużony okres przestoju maszyny – pracodawca ma obowiązek przeprowadzić kontrolę specjalną.
Wyniki wszystkich kontroli powinny być
rejestrowane i przechowywane do dyspozycji właściwych organów przez okres pięciu lat od dnia zakończenia tych kontroli, o
ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.
Jeżeli maszyny są użytkowane poza terenem zakładu pracy, w miejscu ich użytkowania powinien być dostępny dokument
potwierdzający przeprowadzenie ostatniej
kontroli maszyny.
Kontrole powinny być przeprowadzane
przez jednostki specjalistyczne, działające
na podstawie odrębnych przepisów (np.
jednostki Urzędu Dozoru Technicznego w
przypadku tzw. maszyn poddozorowych)
albo przez osoby upoważnione przez pracodawcę i posiadające odpowiednie kwalifikacje. W związku z wątpliwościami dotyczącymi interpretacji tego zapisu Departament Polityki Przemysłowej Ministerstwa
Gospodarki i Pracy w piśmie z dnia 8 czerwca 2004 r. wyjaśnił kwestię posiadania odpowiednich kwalifikacji przez osoby doko-
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nujące kontroli maszyn z upoważnienia
pracodawcy: „Przepis ten należy rozumieć
w ten sposób, że powinny to być osoby
prawne lub fizyczne, kompetentne do wykonywania zadań wynikających z zakresu
kontroli określonych grup maszyn. Powinny one przede wszystkim znać budowę
kontrolowanych maszyn, zakres kontroli,
sposoby jej dokonywania oraz kryteria oceny jej wyników. Mogą to być osoby zatrudnione w zakładzie pracodawcy, których
niezbędne kwalifikacje do kompetentnego
wykonywania czynności związanych z kontrolą najłatwiej jest sprawdzić. Nie dotyczy
to przypadków, gdy osobami takimi są
przedstawiciele instytucji państwowych,
jak np. Urząd Dozoru Technicznego, sprawujących nadzór nad określonymi grupami urządzeń z mocy przepisów prawnych.”
Rozporządzenie Ministra Gospodarki w
sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy nie określa formy i
treści wyników kontroli maszyny, pozosta-

wiając pełną dowolność w tym zakresie.
Departament Polityki Przemysłowej Ministerstwa Gospodarki i Pracy wyjaśnił w wymienionym piśmie, że: „Forma i treść wyników powinna umożliwiać upewnienie się
co do ich poprawności i wiarygodności, zarówno przez pracodawcę, jak i inne strony,
których to dotyczy.”

Co sprawdzać?
Trzeba pamiętać, że dokonując kontroli
maszyn, należy sprawdzić poprawność
podłączenia maszyny do wszystkich źródeł
zasilania energią (np. elektryczną, hydrauliczną, pneumatyczną). Należy przeprowadzić próby funkcjonalne i technologiczne,
ze szczególnym uwzględnieniem zastosowanych środków bezpieczeństwa, w tym
elementów systemu sterowania związanych z bezpieczeństwem. Uwagę należy
też zwrócić na występowanie możliwości
obchodzenia urządzeń ochronnych, a w
szczególności łatwość demontażu wyposażenia ochronnego (zwłaszcza osłon), możli-

Wyniki wszystkich kontroli maszyn powinny być
rejestrowane i przechowywane do dyspozycji właściwych organów przez okres
pięciu lat od dnia zakończenia tych kontroli.

Automat wiercąco-kołkujący,
z poziomymi i pionowymi
głowicami wiercącymi

Automat wiertarski do listew

Szlifierka (do szlifowania i
uszlachetniania krawędzi płyt)

wość blokowania (dotyczy osłon ruchomych blokujących i urządzeń sterowania
oburęcznego) oraz omijanie stref wykrywania urządzeń ochronnych (dotyczy wyposażenia ochronnego czułego na nacisk
oraz elektroczułego wyposażenia ochronnego). Zakres kontroli stanu technicznego

maszyn nie został wprost określony w przepisach. Jeżeli tego zakresu nie sprecyzował
producent w dołączonej do maszyny dokumentacji (instrukcji), to oczywiste jest, że
kontrola powinna obejmować aspekty wymienione w rozdziale 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie minimalnych

wymagań dotyczących bezpieczeństwa i
higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy, zatytułowanym „Minimalne wymagania dotyczące maszyn”. Te techniczne wymagania
odnoszące się do maszyn obejmują następujące obszary:
■ urządzenia sterujące i elementy sterownicze – widoczność urządzeń sterujących i elementów sterowniczych, rozpoznawalność i oznakowanie elementów sterowniczych, usytuowanie urządzeń sterujących poza strefami zagrożenia, uniemożliwienie przypadkowego zadziałania na
elementy sterownicze, widoczność stref zagrożenia ze stanowiska operatora, sygnalizacja ostrzegawcza przed uruchomieniem
maszyny, czas i środki zapobiegające zagrożeniom związanym z uruchomieniem i
zatrzymaniem, zapewnienie bezpieczeństwa przez układ sterowania;
■ uruchomienie i zatrzymanie – bezpieczne uruchomienie przez celowe zadziałanie na układ sterowania, wyposażenie w układ sterowania do zatrzymywania
maszyny i element sterowniczy do zatrzymania, pierwszeństwo funkcji zatrzymania
przed uruchamianiem, odłączenie źródeł
energii od napędów po zatrzymaniu maszyny, zatrzymanie awaryjne ze względu
na wielość źródeł energii i napędów oraz ze
względu na czas zatrzymania;
■ ochrona przed dostępem do elementów ruchomych – dostęp do części ruchomych elementów napędu, dostęp do części
ruchomych w strefie narzędziowej, dostęp
do innych części ruchomych, takich jak
urządzenia mechanizujące, materiał, środki
transportu gniazdowego;
■ osłony i inne urządzenia zabezpieczające – trwałość i odporność na uszkodzenia, niepowodowanie nowych zagrożeń, niemożność łatwego usuwania lub obchodzenia, zachowanie odległości bezpieczeństwa, nieograniczanie widoczności,
możliwość prowadzenia prac konserwacyjnych i wymiany narzędzi;
■ odłączenie od zasilania – odłączenie
od zasilania elektrycznego, pneumatycznego, hydraulicznego lub innych źródeł
energii;
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■ konserwacja i naprawy – bezpieczne
warunki do prowadzenia napraw i konserwacji, dziennik napraw i konserwacji;
■ ochrona przed porażeniem prądem
elektrycznym – nadzorowanie dostępu do
wyposażenia elektrycznego i części będą-

Centrum obróbki z matami
czułymi na nacisk

Przestawne
pulpity sterownicze
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Dokonując kontroli maszyn, należy sprawdzić poprawność podłączenia maszyny do wszystkich źródeł
zasilania energią. Należy
przeprowadzić próby funkcjonalne i technologiczne,
ze szczególnym uwzględnieniem zastosowanych
środków bezpieczeństwa,
w tym elementów systemu
sterowania związanych z
bezpieczeństwem.

Pilarka formatowa

cych pod napięciem, np. zamykane szafy,
lockout, tagout; przyłączenie wyposażenia
elektrycznego do osobnego przewodu
ochronnego; zabezpieczenie silników elektrycznych przekaźnikami cieplnymi i zabezpieczeniami nadprądowymi; zasilanie
układu sterowania z transformatora; wyposażenie w urządzenie odłączające od zasilania energią, wyłącznik główny; barwa i
dostępność wyłącznika głównego oraz
możliwość jego zaryglowania w stanie
odłączania;
■ inne – zapobieganie zagrożeniom
powodowanym przez emisję lub wyrzucanie substancji, materiałów lub przedmiotów (np. osłony, przewody); zapobieganie
zagrożeniom powodowanym przez spadające przedmioty; zapobieganie zagrożeniom powodowanym przez emisję gazów,
oparów, płynów lub pyłów; stateczność i
pewność zamocowań maszyny i jej części;
zapobieganie zagrożeniom powodowa-

nym oderwaniem lub rozpadnięciem się
części maszyny; oświetlenie; zapobieganie
zagrożeniom temperaturowym (wysoka
lub bardzo niska temperatura); urządzenia
i znaki ostrzegawcze – jednoznaczność, widoczność i zrozumiałość; użytkowanie
zgodne z przeznaczeniem; bezpieczny dostęp do miejsc obsługi i konserwacji; zapobieganie zagrożeniom pożarowym, przegrzaniu lub uwolnienia się pyłu, płynu lub
innych substancji wytwarzanych lub zmagazynowanych w maszynach; zapobieganie zagrożeniu wybuchem urządzenia lub
substancji wytwarzanych, używanych lub
zmagazynowanych w maszynach.
Dla maszyn mobilnych i maszyn do podnoszenia ładunków zostały określone dodatkowe wymagania techniczne dotyczące
m.in. ochrony przed wciągnięciem pod
koła lub gąsienice pojazdu, zabezpieczenia
przed przewróceniem lub jego skutkami,
specyfiki sterowania, stateczności, zabez-

pieczenia ładunku przed upadkiem i ochrony pracownika
przed uderzeniem ładunkiem.
Kontrola stanu technicznego maszyn powinna obejmować wymienione obszary, oczywiście pod warunkiem, że
mają one zastosowanie dla danego typu/rodzaju maszyny.
W ramach kontroli maszyn warto też zwrócić uwagę na
inne aspekty odnoszące się do bezpieczeństwa ich użytkowania, tj. sprawdzenie:
- dokumentacji maszyny (instrukcja obsługi/DTR-ka) oraz
deklaracji zgodności (dotyczy maszyn wprowadzonych do
obrotu na teren UE po 1.05.2014);
- stanowiskowych instrukcji bhp;
- wyników pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej;

- decyzji UDT dotyczącej dopuszczenia do użytkowania
(maszyny poddozorowe);
- kart badań i pomiarów czynników szkodliwych występujących na stanowisku obsługi maszyn (np. hałas, drgania, zapylenie);
- wyposażenia operatorów w niezbędne środki ochrony indywidualnej oraz właściwą odzież i obuwie robocze;
- kwalifikacji i szkoleń operatorów maszyn w zakresie bhp;
- oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy operatora, w tym ergonomicznej oceny obciążenia pracą (praca dynamiczna, statyczna, monotypia).
nadinspektor Włodzimierz Łabanowski
OIP Olsztyn

Nowości wydawnicze
Informator
dla kobiet w ciąży
Pracodawca polecił pracownicy w ciąży, aby
ta została dłużej w pracy w związku z koniecznością przygotowania pilnego sprawozdania.
Czy może ona odmówić pracy po godzinach?
Jakie dokumenty powinna przedstawić
pracodawcy, by mogła skorzystać z urlopu
macierzyńskiego?
Czy pracownik może skorzystać z urlopu
ojcowskiego w czasie, gdy matka dziecka
będzie przebywać na urlopie macierzyńskim?
Odpowiedzi na te i inne pytania, związane z uprawnieniami rodzicielskimi,
można znaleźć w broszurze, której autorką jest Katarzyna Pietruszyńska,
radca prawny w Departamencie Prawnym GIP. W publikacji zaprezentowane zostały informacje dotyczące
ochrony praw pracownic w ciąży
oraz urlopów przysługujących rodzicom.
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ne pokrycie wszystkich kosztów związanych z leczeniem (w
odróżnieniu od innych pacjentów, którzy muszą zapłacić
wkład własny, nieprzekraczający pewnej ustalonej kwoty
maksymalnej). Jeśli poszkodowany nie uzyska pełnego pokrycia swoich wydatków z ubezpieczeń społecznych, można
żądać pokrycia reszty kosztów z odszkodowania wypłacanego przez firmę ubezpieczeniową pracodawcy. Dlatego ważne jest, aby poszkodowany zgłosił wypadek przy pracy czy
chorobę zawodową do towarzystwa ubezpieczeniowego
pracodawcy i do NAV, jeśli tego nie zrobił pracodawca. Powinien to zrobić jak najszybciej ze względu na bieg terminów i
ryzyko przedawnienia. Termin zgłoszenia, czyli złożenia
wniosku o zaistniałym wypadku do NAV, to jeden rok od daty
zajścia wypadku, natomiast termin przedawnienia w stosunku do towarzystwa ubezpieczeniowego wynosi trzy lata od
dnia, w którym miało miejsce zdarzenie (choć nawet po
upływie tego terminu istnieje możliwość przyznania należnego świadczenia/odszkodowania).
Przepisy dotyczące odszkodowania i wyliczania kwoty
jego wysokości są dosyć skomplikowane i dla wielu osób
może okazać się pomocne skorzystanie z usług norweskiego
adwokata. Jeśli sprawa wyraźnie dotyczy wypadku przy pracy, poszkodowany może starać się o pokrycie kosztów adwokata przez daną firmę ubezpieczeniową. Pojedyncze osoby
będą również mogły skorzystać z darmowej pomocy adwokata na podstawie przepisów o darmowej pomocy prawnej.
Norwescy adwokaci nie mają prawa pobierać należności finansowych w postaci procentu od przyznanej kwoty odszkodowania.

Wypadek przy pracy
w Norwegii i w Polsce
Bez względu na miejsce, w którym do niego dojdzie, wypadek przy pracy jest zawsze zdarzeniem niepożądanym, powodującym ból i cierpienie poszkodowanego
oraz jego rodziny. Jak jednak „wycenić” to
cierpienie, czy można zadośćuczynić poszkodowanemu? Pewne zdarzenia są nieodwracalne, niezbędne jest jednak zaspokojenie potrzeb poszkodowanego wynikających z uszczerbku na zdrowiu.
Wielu naszych rodaków pracuje obecnie w Królestwie Norwegii i – zdaniem naszych kolegów z norweskiej inspekcji
pracy – często są oni nieświadomi swoich praw w przypadku, kiedy zostaną ofiarami wypadku. Niniejszy tekst jest próbą porównania świadczeń powypadkowych przewidzianych
w norweskim i polskim systemie prawnym.

Królestwo Norwegii
Pracownikom w Norwegii przysługuje prawo do odszkodowania, jeśli wypadek miał miejsce „podczas wykonywania
pracy, na miejscu pracy, w czasie pracy”. Dotyczy to zarówno
wypadków przy pracy, jak i chorób zawodowych. Nie przysługuje im natomiast odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu powstały w wyniku długotrwałego fizycznego obciążenia bądź niektórych psychicznych obciążeń. Pracownikowi
przysługuje ponadto zasiłek chorobowy w wysokości 100%
wynagrodzenia przez okres do roku; niezależnie od tego, czy
przyczyną niezdolności do pracy był wypadek przy pracy.
Wszyscy pracodawcy są obowiązani do zawarcia z wybranym towarzystwem ubezpieczeniowym ubezpieczenia od
wypadków przy pracy dla zatrudnionych u siebie pracowników. Jeśli pracodawca nie wykupił ubezpieczenia, pracownik
zawsze może ubiegać się o odszkodowanie ze Związku
Ubezpieczeń Od Wypadków Przy Pracy (Yrkesskadeforsikringsforeningen, YYF). Osoby prowadzące niezależną działalność gospodarczą nie są objęte ubezpieczeniem od wypadków przy pracy i muszą wykupić własne ubezpieczenie.
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Z uwagi na to, że poszkodowany może dochodzić wypłaty
odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeniowego/YYF,
ma on ograniczone możliwości wystąpienia z roszczeniem
względem swojego pracodawcy.
Prawo do odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy
obejmuje zatrudnionych na stałe i na czas określony, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy i pracujących na
część etatu, niezależnie od obywatelstwa. Pracownicy, którzy wykonują krótkotrwałe, pojedyncze zlecenia czy ograniczoną pracę, zleconą przez osoby prywatne, nie mają prawa
do tego odszkodowania.
Jeśli poszkodowany kwalifikuje się do wypłaty odszkodowania, może ubiegać się o zwrot wydatków związanych z leczeniem i pokrycie różnicy w przychodach sprzed wypadku
i po nim, jeśli zostały zmniejszone. Poza refundacją faktycz-
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nie poniesionych strat finansowych odszkodowanie pracownicze może obejmować również kompensację za przyszłą redukcję w przychodach, z uwagi na obniżoną zdolność zarobkową poszkodowanego. Jeśli stwierdzono u niego znaczny,
trwały uszczerbek na zdrowiu, należy się odszkodowanie z
tytułu inwalidztwa. Nie przyznaje się przy tym osobno pieniężnego zadośćuczynienia za poniesiony ból, cierpienie itp.
Osoba, która uległa wypadkowi, jest obowiązana w pierwszej kolejności zwrócić się do właściwego urzędu z wnioskiem o przyznanie świadczenia, np. zasiłku chorobowego
lub świadczenia rehabilitacyjnego, wypłacanych przez norweski zakład ubezpieczeń społecznych (NAV), oraz o pokrycie kosztów transportu z Pasientreiser. Poszkodowani w wypadku przy pracy mają rozszerzone uprawnienia w zakresie
świadczeń społecznych, między innymi przysługuje im peł-
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Przykłady świadczeń powypadkowych:
1. Mężczyzna urodzony w 1990 r. uległ wypadkowi w pracy
w 2014 r. Stwierdzono u niego 20-procentowy uszczerbek na
zdrowiu oraz utratę w 25% zdolności do pracy zarobkowej.
Jego dochód przed wypadkiem wynosił 300 000 NOK (około
141 000 PLN). Odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu wypłacone przez ubezpieczyciela (choć zazwyczaj otrzymuje równocześnie odszkodowanie z NAV) wyniosło około
94 000 NOK (44 000 zł). Odszkodowanie z tytułu częściowej
utraty zdolności zarobkowej to około 777 000 NOK (366 000
zł); w wyliczaniu ubezpieczyciel posługuje się standardowymi stawkami bazowymi odszkodowania.
2. Mężczyzna urodzony w 1985 r. uległ wypadkowi w pracy
w 2014 r. Uzyskał 30% uszczerbku na zdrowiu; 50% utraty
zdolności zarobkowej. Jego dochody przed wypadkiem wynosiły 350 000 NOK (ok. 165 000 zł). Odszkodowanie z tytułu
uszczerbku na zdrowiu od ubezpieczyciela wyniosło ok.
116 000 NOK (ok. 55 000 zł). Odszkodowanie z tytułu częściowej utraty zdolności zarobkowej, według standardowych stawek bazowych, to kwota około 1 433 000 NOK (ok. 675 000 zł).
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3. Mężczyzna urodzony w 1965 r. odniósł obrażenia w wyniku wypadku przy pracy w 2014 r. Oceniono je na 20%
uszczerbku na zdrowiu oraz 25% utraty zdolności zarobkowej. Biorąc pod uwagę jego przeciętny dochód sprzed wypadku, wynoszący 300 000 NOK (ok. 141 000 zł), ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu
w wysokości 62 000 NOK (ok. 29 000 zł) oraz z tytułu częściowej utraty zdolności zarobkowej, według standardowych
stawek bazowych: 388 000 NOK (ok. 183 000 zł).
Gdy następstwem wypadku w pracy jest śmierć pracownika, o odszkodowanie może starać się małżonek lub partner
zmarłego. Warunkiem uznania uprawnień partnera jest dzielenie wspólnego adresu przez minimum dwa lata lub posiadanie wspólnego potomstwa i dzielenie razem mieszkania.
Odszkodowanie jest obliczane w standardowy sposób i z reguły wynosi 15-krotność stawki bazowej, obecnie odpowiada to 1 325 550 NOK, tj. około 645 000 zł. Jeśli zmarły miał powyżej 46 lat, kwota odszkodowania jest pomniejszana o 5%
z każdym rokiem. Redukcja odszkodowania ze względu na
wiek zmarłego nie może jednak przekroczyć 80% kwoty wyjściowej. Odszkodowanie przysługuje również dzieciom
zmarłego i także oblicza się je według standardowych zasad.
Dziecku w wieku 4 lat w momencie śmierci rodzica przysługuje odszkodowanie w wysokości odpowiadającej pięciokrotności stawki bazowej; to odpowiada 441 850 NOK, tj. ok.
215 000 zł. Dziecko w wieku 14 lat otrzyma odszkodowanie
w wysokości dwukrotności stawki bazowej, czyli 176 740
NOK, tj. ok. 86 000 zł. Dodatkowo rodzina zmarłego może
ubiegać się o pokrycie kosztów pogrzebu, w wysokości 0,5%
stawki bazowej (44 185 NOK, tj. 21 000 zł).
Jeśli zmarły utrzymywał inne osoby, również one mogą
starać się o odszkodowanie z tytułu śmierci ich żywiciela, ale
w takich przypadkach nie obowiązują standardowe sposoby
naliczania. Ponieważ wysokość odszkodowania jest w tych
przypadkach obliczana indywidualnie, kluczową kwestią
jest udowodnienie, że zmarły faktycznie utrzymywał dane
osoby.

Rzeczpospolita Polska
W polskim systemie prawnym podstawowym aktem prawnym określającym uprawnienia osób poszkodowanych w
wypadkach przy pracy jest ustawa z dnia 30 października
2012 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy
pracy i chorób zawodowych. Ustawa ta zawiera definicję wypadku przy pracy, określa też rodzaje świadczeń przysługujących poszkodowanemu lub jego rodzinie. Są to: zasiłek
chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy, jednorazowe odszkodowanie dla poszkodowanego,
jednorazowe odszkodowanie dla członków rodziny zmarłe-
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go, renta z tytułu niezdolności do pracy, renta szkoleniowa,
renta rodzinna dla członków rodziny zmarłego, dodatek do
renty rodzinnej, dodatek pielęgnacyjny, pokrycie kosztów
leczenia. Istotne znaczenie przy przyznawaniu świadczeń
mają zapisy protokołu powypadkowego, który sporządzany
jest przez zespół powypadkowy, powoływany przez pracodawcę poszkodowanego.
Jako zasadę przyjęto, że świadczenia (oprócz zasiłku chorobowego) wypłacane są na wniosek poszkodowanego lub
jego rodziny. Ich płatnikiem jest zasadniczo Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Natomiast na podstawie przepisów
Kodeksu pracy poszkodowany ma prawo dochodzić od pracodawcy odszkodowania za utratę lub uszkodzenie w związku z wypadkiem przy pracy przedmiotów osobistego użytku

oraz przedmiotów niezbędnych do wykonywania pracy. Ze
świadczenia tego wyłączono jednak pojazdy samochodowe
oraz wartości pieniężne.
Najczęściej wypłacanymi świadczeniami są zasiłek chorobowy oraz jednorazowe odszkodowania. Zasiłek chorobowy
wypłacany jest za czas niezdolności do pracy w wysokości
100% podstawy wymiaru. Jednorazowe odszkodowanie dla
poszkodowanego w wyniku wypadku przy pracy wypłacane
jest na podstawie procentowo ustalonego uszczerbku na
zdrowiu. Do końca marca 2015 r. odszkodowanie za 1%
uszczerbku wynosiło 730 zł. Wysokość odszkodowania za 1%
uszczerbku stanowi 20% przeciętnego wynagrodzenia, tak
więc to świadczenie nie jest w żaden sposób związane z dochodami poszkodowanego. O procentowym uszczerbku na

zdrowiu decyduje badający poszkodowanego lekarz orzecznik ZUS. Po wyczerpaniu drogi odwoławczej w ZUS poszkodowanemu przysługuje możliwość zaskarżenia decyzji ZUS
do sądu pracy.
Jednorazowe odszkodowanie dla członków rodziny pracownika, który zmarł w wyniku wypadku przy pracy, przysługuje małżonkowi oraz z pewnymi ograniczeniami jego dzieciom i rodzicom. Jest ono liczone również jako krotność
przeciętnego wynagrodzenia i do końca marca 2015 r. wynosiło przykładowo 65 701 zł, gdy uprawnieni są do niego małżonek lub dziecko.
Przykłady świadczeń z tytułu wypadków przy pracy:
1. Mężczyzna urodzony w 1962 r. uległ wypadkowi przy
pracy w 2013 r. – naderwanie wiązadeł krzyżowych lewego
kolana. Lekarz orzecznik ZUS przyznał 0% uszczerbku na
zdrowiu; na skutek odwołania do II instancji w ZUS ustalono
7% uszczerbku i wypłacono kwotę 5100 zł. Ponadto wypłacono zasiłek chorobowy za cały okres niezdolności do pracy.
2. W wyniku śmierci pracownika spowodowanej wypadkiem przy pracy, który miał miejsce w maju 2012 roku w jednej ze stoczni, rodzina pracownika otrzymała kwotę 61 191 zł
plus dwa razy 11 898 złotych na dwójkę niepełnoletnich
dzieci. Ponadto po około dwóch latach w wyniku procesu cywilnego sąd zasądził na rzecz rodziny kwotę 900 000 zł odszkodowania od pracodawcy.
3. Małżonka pracownika, który zmarł w wyniku wypadku
przy pracy w 2014 roku, otrzymała 65 701 złotych jednorazowego odszkodowania z ZUS oraz 120 000 złotych z tytułu ubezpieczenia indywidualnego od nieszczęśliwych wypadków.
Warto dodać, że świadczenia określone ustawą nie przysługują ubezpieczonemu, gdy wyłączną przyczyną wypadku
było udowodnione naruszenie przez ubezpieczonego przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, spowodowane
przez niego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.
Świadczenia nie przysługują też ubezpieczonemu, który będąc w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających, przyczynił się w znacznym stopniu do spowodowania wypadku. Otrzymanie świadczeń wymienionych w
cytowanej wcześniej ustawie nie wyklucza dochodzenia od
pracodawcy roszczeń odszkodowawczych w drodze powództwa cywilnego.
nadinspektor Tomasz Rutkowski
OIP Gdańsk
mec. Thomas Benestad
Oslo
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Niczym
w filmie
akcji
Zajścia w trakcie jednej z inspektorskich kontroli kogoś
spoza inspekcyjnego środowiska mogą przyprawić o
dreszcz emocji. Wcale nie są
one jednak odosobnionym
przypadkiem, stąd udział w
tych czynnościach więcej niż
jednego inspektora pracy.
W celu sprawdzenia m.in. legalności
zatrudnienia trzy inspektorki pracy z
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lu-

blinie w październiku ub.r. wykonywały
czynności kontrolne w miejscowości D.
Wjechały samochodem służbowym na
teren zakładu pracy. Jedna z nich, starszy inspektor pracy, udała się do pomieszczeń zakładu, by przedstawić się i
wylegitymować. Obecny tam mężczyzna zaczął wykrzykiwać, żeby inspektorzy wynosili się; używał przy tym słów
powszechnie uznanych za wulgarne.
Gdy do pomieszczenia weszła druga z
kobiet, starszy inspektor pracy – specjalista, mężczyzna zaczął zamykać
bramy, nadal wykrzykując pod ich adresem inwektywy i groźby oraz stwierdzając, że nie interesują go okazywane
legitymacje. Odmówił podania nazwiska i stanowiska. W tym czasie trzecia z
kobiet, młodszy inspektor pracy, przy
służbowym aucie odbierała oświadczenie od mężczyzny kierującego ciągnikiem. Gdy wszystkie trzy inspektorki pracy były już przy swoim samochodzie, podbiegł do nich krzyczący wcześniej mężczyzna i próbował zmusić kierowcę ciągnika do niewypełniania

oświadczenia. Chciał mu wyrwać je z
ręki, jednak inspektor pracy go uprzedziła i zabrała dokument, na co mężczyzna zareagował wzmożoną agresją
– zaczął szarpać i popychać kobietę,
chcąc odebrać kartkę. W końcu odepchnął ją, uderzając przedramieniem
w okolicę brzucha. Skaleczył ją w palec
wskazujący prawej ręki, rana zaczęła
krwawić. Inspektorkom pracy w końcu
udało się wsiąść do samochodu i odjechać z miejsca zdarzenia. Niezwłocznie
powiadomiły telefonicznie o zaistniałym zajściu komendę policji w B. oraz
swoich przełożonych, tzn. kierownika
Oddziału PIP w Zamościu i zastępcę
okręgowego inspektora pracy do
spraw nadzoru OIP w Lublinie.
Jeszcze tego samego dnia, około
godz. 13:10, na miejsce zdarzenia przyjechał funkcjonariusz policji. Dołączyły
do niego inspektorki pracy, uczestniczące w kontroli. Podczas składania
wyjaśnień w zakładzie zjawił się wymieniony wcześniej mężczyzna, który
ponownie zaczął krzyczeć – tym razem
w obecności policjanta – m.in. „Którą to
uderzyłem?!”, „A pani też mnie kopnęła
w nogę!”, „Jak kogoś z was zastrzelą, tak
jak w Niemczech, to dopiero zobaczycie!”. Inspektorki nie reagowały na te
zaczepki. Sugerowały, by wyjaśnienia
zostały odebrane na neutralnym gruncie i by odesłać agresywnego mężczyznę. Policjant odmówił. Oczekiwał on
od inspektorek podania mu ich numerów telefonów komórkowych w obecności mężczyzny. W końcu stróż prawa
polecił, aby inspektorki pojechały na
komendę w celu złożenia wyjaśnień.
W związku z opisanymi wydarzeniami kierownictwo Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie o zaistniałej sytuacji poinformowało głównego inspektora pracy. Pokrzywdzona inspektor pracy została skierowana na badania lekarskie do lekarza medycyny sądowej. Koszty tych badań pokrył OIP.
Zastępca szefa okręgu ds. nadzoru w
Lublinie odbył rozmowę z prokurato-
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rem okręgowym, a następnie z komendantem miejskim Policji w Zamościu,
podniósł wówczas m.in. sprawę nieprawidłowości podczas interwencji funkcjonariusza policji na miejscu zdarzenia. Skutkowało to wszczęciem postępowania prokuratorskiego. Okręgowy
inspektor pracy w Lublinie skierował
doniesienie do prokuratora okręgowego w Zamościu, którego przedmiotem było zachowanie się pracodawcy
wobec kontrolujących. Postępowanie
w tej sprawie zostało niezwłocznie
wszczęte i objęte nadzorem prokuratora okręgowego. Okręgowy inspektor
pracy w Lublinie wydał również stosowne dyspozycje kancelarii radcowskiej obsługującej OIP w Lublinie, zapewniono udział w sprawie pełnomocnika OIP jako przedstawiciela pokrzywdzonego. Każda z tych kobiet udzieliła
pełnomocnictwa prawnego adwokatowi jako pełnomocnikowi oskarżyciela posiłkowego.
Błyskawiczne i stanowcze działania
kierownictwa OIP, a ponadto monitorowanie procesu sądowego i aktywne
w nim uczestnictwo doprowadziło do
rekordowo szybkiego zakończenia
sprawy i wydania wyroku przez Sąd
Rejonowy Wydział Karny w B., w niespełna cztery miesiące od zdarzenia.
Nieprawomocnym wyrokiem z dnia
18 lutego br. sąd skazał sprawcę czynu
na karę pozbawienia wolności w wymiarze 6 miesięcy, zawieszając jednocześnie wykonanie kary na okres 2 lat.
Wymierzył ponadto oskarżonemu
grzywnę w wysokości 3000 zł. Skutkiem tego wyroku, po jego ewentualnym uprawomocnieniu się, może być
utrata mandatu radnego przez skazanego, ograniczenie jego udziału w obrocie gospodarczym (startował w licznych publicznych przetargach), a także utrata pozwolenia na posiadanie
broni palnej.
zastępca okręgowego inspektora
pracy ds. nadzoru Piotr Skwarek
OIP Lublin
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Najlepsi
znają swoje prawa w pracy
W Centrum Nauki Kopernik w Warszawie spotkała się
15 kwietnia br. młodzież ponadgimnazjalna z całej Polski,
by rywalizować w finale konkursu „Poznaj swoje prawa w
pracy”, organizowanego po raz drugi przez Państwową Inspekcję Pracy. Po laur pierwszeństwa i główną nagrodę
sięgnęła Roksana Kubów z Zespołu Szkół Ekonomicznych
w Nysie, zapewniając sobie wygraną bez dogrywki, do której przystąpili inni finaliści.
Na początku roku szkolnego 2014/2015 rozpoczął się etap szkolny konkursu;
wzięło w nim udział prawie 8 tys. uczniów z 301 szkół ponadgimnazjalnych z całej
Polski, z czego do eliminacji regionalnych przystąpiło 555 osób z 285 szkół. Do etapu ogólnopolskiego zakwalifikowało się 48 uczniów z 42 szkół, czyli po trzech laureatów z każdego województwa i terenu działania okręgowych inspektoratów
pracy. Podczas finału każdy z uczestników musiał rozwiązać test z 50 pytaniami,
z czego 20 było o podwyższonej trudności.

Wisienka na torcie
W 2006 roku we wszystkich krajach Unii Europejskiej prowadzono kampanię
skierowaną do młodych pracowników pt. „Młodzi pracownicy, bezpieczny start.”
Elementem jej polskiej edycji był program edukacyjny w szkołach „Kultura bezpieczeństwa”, realizowany wspólnie przez Państwową Inspekcję Pracy oraz Centralny
Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, z udziałem nauczycieli.
Nadal jest on prowadzony, a jego nadrzędnym celem jest promowanie idei bez-

Zwyciężyła Roksana Kubów z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nysie. Patrycja Brozio z Zespołu
Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie oraz Klaudia Kulińska z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. St. Staszica w Tomaszowie Mazowieckim zajęły ex aequo drugie miejsce.
W finałowej szóstce znaleźli się także: Paulina Włodarczyk (Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich, Technikum Ekonomiczne im. E. Gierczak w Kołobrzegu), Dominik Terakowski (Zespół Szkół
Przyrodniczo-Biznesowych im. J. Dziubińskiej w Tarcach) oraz Kamil Szylar (Zespół Szkół nr 3 im.
M. Kopernika w Łańcucie).

Zwyciężczyni drugiej edycji konkursu mówi, że przygotowania i udział w nim
piecz- uświadomiły jej przydatność tej wiedzy w życiu, bo przecież
nej pracy jako standardu w wcześniej czy później będzie pracownikiem, a może i pracoprzyszłym życiu zawodowym. Program eduka- dawcą, więc znajomość przepisów prawa pracy i bhp na
cyjny koncentruje się na właściwym przygotowaniu do bez- pewno wykorzysta. Roksana Kubów przystąpiła do konkursu
piecznej pracy, uwrażliwianiu na zagrożenia w środowisku po raz pierwszy, za namową swojej wychowawczyni, która
pracy i upowszechnianiu wśród uczniów wiedzy z zakresu jest prawnikiem. Stefania Kamińska chwali uczennicę za
skromność i pracowitość, bo to jest kaPodczas uroczystego wręczenia nagród obecni byli przedstawiciele pitał, na którym można budować.
instytucji współpracujących z inspekcją pracy: prof. dr hab. Danuta Ko- Wspomina, że w jej szkole nie ma oboradecka, dyrektor CIOP-PIB, Małgorzata Nietopiel, dyrektor Departa- wiązkowego przedmiotu dotyczącego
bhp czy prawa pracy, więc zorganizomentu Prewencji i Rehabilitacji ZUS oraz Anna Wasiak, główny specja- wała uczniom kółko prawnicze. Tam zalista w Wydziale Kształcenia Zawodowego Departamentu Kształcenia uważyła Roksanę, bo dziewczyna wciąż
Zawodowego i Ustawicznego w Ministerstwie Edukacji Narodowej.
o coś dopytywała; była dociekliwa i
chętna do pracy. Teraz obie cieszą się
prawa pracy oraz bhp. Jego realizacja w szkołach jest możli- z wygranej, która zmotywuje innych uczniów.
wa głównie dzięki zaangażowaniu nauczycieli oraz inspektorów pracy. W 2014 roku uczestniczyło w nim 1311 nauczycieIdée fixe
li z 489 szkół ponadgimnazjalnych, a w zajęciach wzięło
udział ponad 80 tys. uczniów. W ciągu ośmiu lat, od 2006
Czym się różnią właściwości nanomateriałów od materiaroku, liczba uczestników wyniosła ponad 430 tysięcy.
łów o klasycznej mikrostrukturze? To pytanie sprawiło najMarek Choczaj z Okręgowego Inspektoratu Pracy we większą trudność Paulinie Włodarczyk z Zespołu Szkół EkoWrocławiu mówi, że paradoksalnie konkurs „Poznaj swoje nomiczno-Hotelarskich, Technikum Ekonomicznego im.
prawa w pracy” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych uła- E. Gierczak w Kołobrzegu. Do udziału w konkursie PIP została
twia nauczycielom prowadzenie programu „Kultura bezpie- wytypowana przez nauczycielkę zawodu Agnieszkę Jasiuczeństwa”. Przychodzą oni na szkolenia przygotowane przez lewicz, która jest również społecznym inspektorem pracy,
inspektorów pracy z planem, by pozyskaną wiedzę przeka- wyróżnionym w tym roku przez PIP. Zauważyła dziewczynę
zać młodzieży, która wykorzysta ją również w swoich zmaga- na zajęciach z bhp, bo zawsze przychodziła świetnie przygoniach konkursowych. Ich sukcesy są przysłowiową wisienką towana. Potrafiła odpowiedzieć na każde pytanie, a gdy miana torcie tego programu edukacyjnego.
ła jakieś wątpliwości, drążyła temat. To zaprocentowało, na

fot. A.Steifer/Centrum Nauki Kopernik
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etapie regionalnym konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy” dy zachęciły do pogłębienia wiadomości z dziedziny, która
nie jest przez młodzież uważana za pasjonującą. Zgoła inauplasowała się najwyżej.
Największym problemem były pytania wielokrotnego wy- czej odebrał ją Krzysztof Tylutki z Zespołu Szkół Mechaboru, uważa Jacek Żerański z Okręgowego Inspektoratu nicznych w Bolesławcu Śląskim, który dokładnie przestudioPracy w Olsztynie, który w centralnych eliminacjach konkur- wał Kodeks pracy i to wraz z komentarzem, bo wciągnęła go
su towarzyszył Patrycji Brozio z Zespołu Szkół Gastrono- ta lektura. Z nieskrywanym zadowoleniem opowiadał o tym
miczno-Spożywczych w Olsztynie. Młodzież
zwykle uważa, że przepisy, o których specjaliPrace uczestników sprawdzała Centralna Komisja Konkursości z inspekcji pracy mówią im na zajęciach, są
wa, w skład której wchodzili dyrektorzy departamentów GIP:
ideałem nie do osiągnięcia na współczesnym
rynku pracy. To jest idée fixe, do której się Halina Tulwin, Zbigniew Kowalczyk, Krzysztof Kowalik, Jarosław
dąży. Takie konkursy pomagają zmienić tę Leśniewski oraz sekretarz komisji Artur Sobota.
opinię, dlatego warto je propagować, zwłaszcza wśród młodych ludzi. Potwierdzeniem jest sukces repre- jego nauczyciel Jan Rus, pedagog z 35-letnim stażem pracy,
zentantki regionu, która w finale ogólnopolskim zajęła dru- behapowiec. Mówił, że chłopak potrafił go nawet zagiąć, gdy
rozmawiali o zawiłościach Kodeksu pracy. Tym zapunktował
gie miejsce.
też u kolegów; dostrzegł wówczas, że w ten sposób może się
wyróżnić wśród rówieśników, a w przyszłości zaskoczyć swoPodniesiona poprzeczka
ją wiedzą pracodawców.
O podniesieniu poprzeczki w konkursie „Poznaj swoje praWojciech Kiejda, nauczyciel z Zespołu Szkół GeodezyjnoBudowlanych w Chełmie, przyjechał kibicować dwóm swo- wa w pracy” mówiła Małgorzata Kwiatkowska, zastępca
im uczennicom. Mówi, że dziś naprawdę trudno zmobilizo- głównego inspektora pracy, która obserwowała prace komiwać młodzież do jakiegokolwiek działania. Jemu się to udaje, sji egzaminacyjnej. Tegoroczni finaliści etapu centralnego
bo próbuje roztaczać przed nimi taką wizję przyszłości, która mają większy niż w ubiegłym roku zasób wiedzy, a ta znacznakręca ich do nauki oraz buduje wiarę w siebie i swoje moż- nie ułatwi im świadome poruszanie się po rynku pracy, na
liwości. Przekonanie młodych ludzi, że potrafią i mogą wiele który niebawem wkroczą. Największą niespodziankę tej edyosiągnąć, sprawia, że chcą sięgać dalej i wyżej, nie szczędząc cji konkursu sprawiły dziewczęta, bo to one zajęły pierwsze
wysiłku. Wiele włożyły go w przygotowania do finału kon- cztery miejsca na liście finalistów. Wykazały się nie tylko znakursu o bhp i prawie pracy reprezentantki z Lubelszczyzny. komitą wiedzą, lecz także pewnością udzielanych odpowieOne już wygrały, bo w tej dziedzinie dużo wiedzą, może na- dzi, a to doskonale rokuje na przyszłość.
wet więcej od niektórych pracodawców.
Beata Pietruszka-Śliwińska
Podczas centralnych eliminacji konkursu w Centrum Nauki
Kopernik byli uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych w Polsce, którzy szlaki tej rywalizacji przecierali rok wcześniej.
Pierwsze niepowodzenia nie zraziły ich jednak,
wręcz przeciwnie, zaciekawiła ich
tematyka, zaś nagro-

Dokończenie ze strony 36.

Zatrucie tlenkiem węgla
Pracodawca bezpośrednio po uzyskaniu informacji o zatruciu wezwał do
zakładu serwisanta urządzeń grzewczych, tzn. palników pieców piekarniczych oraz kotła grzewczego.
Po rozebraniu palnika serwisant
stwierdził uszkodzenie wentylatora nadmuchowego palnika (zerwanie mocowania i obrócenie się wentylatora),
przez co nie obracał się on z taką siłą,
jak wymagała tego automatyka. Pomimo uszkodzenia wentylator dostarczał
minimalną, wymaganą ilość powietrza,
która umożliwiała pracę i nie generowała jeszcze sygnału awarii oraz wyłączenia urządzenia. Po naprawieniu
usterki i wyczyszczeniu palnika wykonano ponowną analizę spalin, która
potwierdziła poprawne działanie urządzenia. Zgodnie ze sporządzoną dokumentacją z naprawy, awaria wentylatora była przyczyną niewłaściwego spalania i zwiększonej emisji tlenku węgla.
W związku z awarią wentylatora palnika doszło do niecałkowitego spalania
gazu, a przez to zwiększonej emisji CO.
Spaliny z pieca piekarniczego odprowadzane były przewodem spalinowym
znajdującym się w tylnej części pieca.
Przewód ten był skierowany pionowo
do góry i przechodził przez podwieszone panele sufitowe do przestrzeni przydachowej. Tam ulegał zagięciu i prowadził do kolejnego pionowego elementu
podłączonego do otworu w dachu budynku. Przy prawidłowo działającym
układzie odprowadzenia spalin wszystkie spaliny i gazy powinny zostać odprowadzone na zewnątrz budynku.

Nie na zewnątrz,
a do budynku
Wystąpienie objawów zatrucia wskazywało na nieszczelność układu odprowadzania spalin. Jak stwierdził inspek-
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tor w wyniku oględzin, końcowy, pionowy fragment przewodu spalinowego był zdemontowany. Przewód kończył się ukośną rurą, a układ odprowadzania spalin nie był podłączony do
otworu wentylacyjnego w dachu (komina). W związku z tym spaliny powstałe w wyniku spalania gazu nie były
odprowadzane na zewnątrz, lecz emitowane do wnętrza budynku i gromadziły się w przestrzeni pod dachem.
W trakcie kontroli inspektorowi nie
udało się ustalić, kto i kiedy dokonał
demontażu przyłączenia przewodu

ków. W opinii inspektora pracy szczelność układu odprowadzenia spalin z
dużym prawdopodobieństwem zapobiegłaby zaistnieniu wypadku.
W trakcie kontroli inspektor wstrzymał eksploatację pieca piekarniczego
do czasu zapewnienia prawidłowej
szczelności układu odprowadzania spalin i podłączenia go do otworu wentylacyjnego. Decyzję inspektora pracodawca wykonał jeszcze w trakcie kontroli.
Inspektor pracy, w wyniku oględzin
miejsca zdarzenia i analizy jego okoliczności ustalił następujące przyczyny
wypadku: brak lub niewłaściwe środki
ochrony zbiorowej – niepodłączenie
przewodu odprowadzenia spalin do
otworu wentylacyjnego (komina); brak
sygnalizacji zagrożeń, tzn. brak czujni-

W dniu 11 kwietnia 2015 r. zmarł nasz
serdeczny kolega i przyjaciel
Zenon Kacprzak
inspektor pracy – główny specjalista
w Głównym Inspektoracie Pracy.
W 1963 r. ukończył Wydział Komunikacji Politechniki
Warszawskiej, specjalizując się w dziedzinie automatyki i
zabezpieczenia ruchu kolejowego. Po studiach rozpoczął
pracę jako inspektor pracy w Związku Nauczycielstwa
Polskiego, a po 10 latach postanowił sprawdzić przydatność wiedzy zdobytej w inspekcji pracy do zarządzania
problematyką bhp w zakładzie pracy. Zatrudnił się jako
kierownik działu bhp w Politechnice Warszawskiej – bardzo dużym i trudnym zakładzie o różnorodnych zagrożeniach i niskim poziomie stanu bhp. W ciągu dwóch lat zorganizował dział bhp i przygotował zespół wykwalifikowanych pracowników, a sam przeszedł do Krajowego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych, gdzie przez 15 lat pracował jako główny specjalista bhp.
Z imponującą wiedzą i 20-letnim doświadczeniem w
służbach bhp powrócił do inspekcji pracy w 1994 roku, do
nowo utworzonego Departamentu Interwencji w GIP.
Zajmował się problematyką zagrożeń wypadkowych
bezpieczeństwa pracy w PKP. Był to czas, kiedy w polskim

Rodzina i liczne grono przyjaciół
z Okręgowego Inspektoratu Pracy
w Poznaniu 9 kwietnia 2015 r. pożegnali na
cmentarzu parafialnym w Miłosławiu
Jerzego Walczaka
starszego inspektora pracy – specjalistę.

Przewody odprowadzające spaliny.
spalinowego. Nie ustalono także jednoznacznie, czy przewód był już zdemontowany w dniu wypadku. Wskazywały na to okoliczności zdarzenia.
Usterka wentylatora nawiewu powietrza spowodowała, że powstający w
wyniku nieprawidłowego spalania tlenek węgla wraz ze spalinami był emitowany do przestrzeni przydachowej, a
następnie dostał się do hali produkcyjnej i spowodował zatrucie pracowni-

ków czadu w pomieszczeniu produkcyjnym.
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w zakresie bezpieczeństwa pracy inspektor pracy zastosował
wobec pracodawcy – właścicielki piekarni karę grzywny w drodze mandatu
w wysokości 1500 zł.
Jacek Żerański
OIP Olsztyn
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Wiadomość o niespodziewanej śmierci Jurka pogrążyła
w smutku i głębokiej żałobie wszystkich, którzy Go znali. W
Państwowej Inspekcji Pracy był zatrudniony od 1997 roku.
Z zawodu był inżynierem zootechnikiem, znakomitym specjalistą z zakresu bezpieczeństwa pracy w rolnictwie. Kompetentny, opanowany, życzliwy, uśmiechnięty, zawsze gotowy do pomocy. Był człowiekiem, na którego można było
zawsze liczyć. Szczególnej pomocy i wsparcia udzielał
młodszym stażem inspektorom pracy. Wysoką kulturą osobistą i ogromną wiedzą zyskał szacunek nie tylko w środowisku inspektorów pracy, lecz także wśród kontrolowanych
pracodawców. Bardzo trudno pogodzić się, że o Jurku Walczaku możemy mówić już tylko w czasie przeszłym.
Koledzy i koleżanki z OIP w Poznaniu
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kolejnictwie poziom bezpieczeństwa pracy był bardzo niski, co skutkowało tragicznymi katastrofami i wielką liczbą
wypadków przy pracy. Bardzo zaangażował się w tę pracę. Uczestniczył w badaniach katastrof kolejowych, wykazywał błędy w pracy kolejowych zespołów powypadkowych, ukrywanie faktycznych przyczyn wypadków, nieprawidłowości w organizacji pracy, wadliwe przepisy resortowe regulujące problematykę bezpieczeństwa pracy.
Pozwoliło to wyegzekwować od PKP zmianę przepisów i
procedur, co spowodowało, przynajmniej na kilka lat, widoczną poprawę bezpieczeństwa ruchu kolejowego.
W 2003 roku Zenon przeszedł na emeryturę. Za osiągnięcia w pracy zawodowej został odznaczony Srebrnym
i Złotym Krzyżem Zasługi oraz odznakami: Zasłużony dla
Ochrony Pracy, Zasłużony dla Kółek Rolniczych, Zasłużony Pracownik Rolnictwa.
Był bardzo solidnym pracownikiem. Kiedy analizował
jakiś problem, potrafił poświęcać mu swój prywatny czas.
Był serdecznym kolegą i przyjacielem, życzliwym dla innych i przez innych także lubianym. Pasjonował się sportem – latem jeździł na rowerze, a zimą na nartach.
Na emeryturze zachorował ciężko i nieuleczalnie.
Z godnością zmagał się z tym przez kilka lat. Do końca.
Pozostanie w naszej pamięci.
Koleżanki, koledzy i przyjaciele z GIP

Z ogromnym smutkiem i niedowierzaniem
przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci
Romana Kałka
głównego księgowego Okręgowego
Inspektoratu Pracy w Poznaniu.
Pełen życia, energiczny, zawsze uśmiechnięty, jeszcze
13 marca był z nami i zapewne nikt nie przypuszczał, że
będzie to ostatni dzień Jego życia. Z wykształcenia był
prawnikiem, w Państwowej Inspekcji Pracy pracował od
1982 r. Niezwykle pracowity, obowiązkowy, kompetentny, opanowany. Wyróżniał się wysoką kulturą osobistą.
Nigdy nie ujawniał negatywnych emocji. Jak mało kto
znał wszystkie zawiłości trudnej sztuki księgowości i rachunkowości. Jednocześnie potrafił dzielić się posiadaną
wiedzą. Kochał sport, który sam czynnie uprawiał. Wielokrotnie uczestniczył w inspekcyjnych spartakiadach, zdobywając liczne medale. Trudno pogodzić się z faktem, że
była to Jego ostatnia spartakiada. Żegnaj, Romku, pozostaniesz na zawsze w naszej pamięci.
Koledzy i koleżanki z OIP w Poznaniu
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Zatrucie tlenkiem węgla
W piekarni należącej do
jednego z przedsiębiorstw piekarniczo-cukierniczych doszło w listopadzie ub.r. do zbiorowego wypadku przy
pracy. Pięciu pracowników uległo zatruciu
tlenkiem węgla. Inspektor badający to zdarzenie stwierdził, że do wypadku doszło z powodu
awarii wentylatora palnika pieca piekarniczego oraz celowego niepodłączenia przewodu
odprowadzającego spaliny do otworu wentylacyjnego.

Pracodawca dogrzewał w ten sposób pomieszczenia pracy. Pracownicy prawdopodobnie uniknęliby zatrucia, gdyby w piekarni były czujniki czadu.
Do wypadku doszło w pomieszczeniu
produkcyjnym piekarni, gdzie w dniu zdarzenia przebywało pięć osób zatrudnionych
na stanowiskach pracy piekarza i cukiernika.
Wykonywali oni zwykłe czynności, tzn. obsługiwali mieszałkę i piec piekarniczy, przygotowywali ciasto do wypieku. Praca przebiegała normalnie do godzin wieczornych,
kiedy to poszkodowani zaczęli odczuwać
zawroty głowy, słabość, mdłości i zmianę
rytmu serca. Ponieważ objawy nie ustępowały, niektórzy pracownicy poszli do szatni,
żeby odpocząć, natomiast pozostali otworzyli okna i powiadomili pracodawcę o zdarzeniu. Ten wezwał straż pożarną i zorganizował transport trzech osób do szpitala.
Dwie kolejne osoby, u których wystąpiły objawy zatrucia, zostały zabrane do szpitala
przez karetkę pogotowia. U poszkodowanych lekarze stwierdzili zatrucie tlenkiem

Do wypadku doszło
w pomieszczeniu produkcyjnym
piekarni.

węgla. Wszyscy pracownicy po kilku lub kilkunastu godzinach badań i obserwacji zostali zwolnieni do domu.

Ustalenia inspektora pracy
Straż pożarna po wykonaniu pomiarów
stwierdziła przekroczenie stężenia tlenku
węgla w pomieszczeniu produkcyjnym
piekarni. Zgodnie z informacjami uzyskanymi przez inspektora od straży, pomiary
wykazały występowanie CO w stężeniach:
pierwszy pomiar – 316 ppm (ok. 362
mg/m3), drugi pomiar – 160 ppm (ok. 183
mg/m3). Po przewietrzeniu pomieszczeń
wykonano ponowne pomiary, które nie
wykazały występowania tlenku węgla. Dopuszczalne wartości stężenia tlenku węgla
na stanowiskach pracy wynoszą: NDS – 23
mg/m3 i NDSCh – 117 mg/m3. Uzyskane w
wykonanych pomiarach wartości CO wskazywały więc na ok. 15-krotne i ok. 8-krotne
przekroczenie dopuszczalnej wartości NDS
dla tego gazu oraz ok. 3-krotne i ok. 1,5krotne przekroczenie wartości NDSCh.
W piekarni podczas produkcji, polegającej na wypieku pieczywa w piecach gazowych, wydzielane są czynniki szkodliwe
(spaliny), które w wyniku awarii układów
wentylacyjnych mogą zagrażać życiu i
zdrowiu pracowników. W związku z tym w
zakładzie powinien być zainstalowany system kontrolny sygnalizujący stan zagrożenia – czujniki czadu. Jak stwierdził inspektor, zakład posiadał tylko czujniki wykrywające ewentualne wycieki gazu ziemnego. W
pomieszczeniu produkcyjnym nie zamontowano czujników monitorujących występowanie tlenku węgla w powietrzu i sygnalizujących wystąpienie zagrożenia. Jak
ustalił inspektor, czujniki czadu zostały zamontowane przez pracodawcę następnego dnia po zdarzeniu. W opinii inspektora
posiadanie systemu monitorującego stężenie czadu, informującego o zaistniałym zagrożeniu, mogło z dużym prawdopodobieństwem zapobiec zaistnieniu wypadku.
Dokończenie na stronie 34.

Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi

Pracownicy Państwowej Inspekcji Pracy
w 2015 roku

Oddział PIP w Piotrkowie Trybunalskim

Oddział PIP w Kutnie

Od lewej: Bartosz Jakubowski, młodszy inspektor pracy; Andrzej Jercha, starszy inspektor pracy – specjalista; Barbara
Krajniak, nadinspektor pracy, kierownik oddziału; Leopold Wyrzykowski, starszy inspektor pracy – specjalista; Agnieszka
Frymelaus, sekretarz; Krzysztof Tylak, inspektor pracy; Dawid Otto, starszy inspektor pracy – specjalista.

I rząd od lewej: Marta Nowicka-Żegota, radca; Elżbieta Juśkiewicz, starszy statystyk; Andrzej Cegła, nadinspektor pracy,
kierownik oddziału; Celina Szumieł, starszy inspektor pracy; Adam Wojtasik, starszy inspektor pracy – specjalista.
II rząd od lewej: Monika Nastalczyk, młodszy inspektor pracy; Danuta Kielska, sekretarz; Bogumiła Gierak-Nowakowska, starszy inspektor pracy; Marlena Podolska, starszy inspektor pracy; Janusz Krupa, starszy inspektor pracy – specjalista.
III rząd od lewej: Marek Kuźmiński, nadinspektor pracy; Ewa Maszewska, starszy inspektor pracy; Tomasz Przybył, starszy inspektor pracy – specjalista; Jerzy Zieliński, nadinspektor pracy; Dariusz Wąchała, starszy inspektor pracy.
IV rząd od lewej: Mariusz Czapski, młodszy inspektor pracy; Przemysław Wiernicki, inspektor pracy; Sylwester Klecha,
starszy inspektor pracy.

Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi

I rząd od lewej: Dariusz Bończak, nadinspektor pracy;
Dagmara Kupka, nadinspektor pracy; Grzegorz Barański,
nadinspektor pracy; Ewa Ziemnik, starszy inspektor pracy –
główny specjalista; Anna Pawlak, główna księgowa; Janusz
Grodzki, zastępca okręgowego inspektora pracy ds. nadzoru; Andrzej Świderski, okręgowy inspektor pracy; Janina
Golińska, zastępca okręgowego inspektora pracy ds. prawno-organizacyjnych; Edward Śniecikowski, nadinspektor
pracy; Elżbieta Małecka, nadinspektor pracy; Paweł Szymański, doradca; Piotr Michalik, nadinspektor pracy.
II rząd od lewej: Lidia Marciniak, młodszy inspektor pracy;
Dariusz Borowiecki, nadinspektor pracy; Agnieszka Laskowska, inspektor pracy; Aleksandra Kępniak, starszy inspektor pracy; Ilona Grzelak, inspektor pracy; Grzegorz Łanik, starszy inspektor pracy – specjalista; Marian Kozłowski,
starszy inspektor pracy – specjalista; Małgorzata Tylman,
kierownik sekcji organizacji; Dominik Tylman, kierownik
sekcji analiz i informatyki; Przemysław Czechowski, radca
prawny; Dariusz Jankowski, starszy inspektor pracy; Jolanta Manios-Szymaniak, radca; Jacek Skwirus, starszy inspektor pracy – specjalista; Piotr Krzemiński, starszy inspektor pracy.
III rząd od lewej: Marzena Wencel, starszy inspektor pracy
– główny specjalista; Jolanta Lewińska, starszy inspektor
pracy; Urszula Śmiałowska, starszy inspektor pracy – specjalista; Marzenna Duczek-Woźniak, starszy inspektor pracy – specjalista; Joanna Buczkowicz-Stolińska, młodszy inspektor pracy; Krystyna Michno-Stolińska, starszy inspektor pracy; Elżbieta Szymańska, starszy inspektor pracy –
główny specjalista; Anna Maro, starszy inspektor pracy;
Magdalena Trzcińska-Lis, starszy inspektor pracy; Beata
Helińska, starszy inspektor pracy – specjalista; Tomasz
Sztuka, starszy inspektor pracy – specjalista; Kamil Kałużny,
starszy inspektor pracy – specjalista.
IV rząd od lewej: Aleksander Czempiński, inspektor pracy;
Paweł Szymczak, informatyk; Anna Kosińska, statystyk;
Konrad Urbański, informatyk; Ewa Szymczak, informatyk;
Marcin Rżanek, starszy informatyk; Barbara Grymm, starszy
specjalista; Magdalena Maria Podpora, starszy inspektor

pracy; Mariusz Nowak, starszy inspektor pracy – specjalista;
Rafał Nowicz, starszy inspektor pracy – specjalista; Wojciech
Jeziorski, starszy inspektor pracy – specjalista; Waldemar Lodziński, starszy inspektor pracy – specjalista, Marek Kostrzewski, starszy inspektor pracy – specjalista; Bartosz Szatkowski, inspektor pracy.
V rząd od lewej: Marta Stańczyk, młodszy inspektor pracy;
Urszula Wojciechowska, starszy inspektor pracy; Małgorzata Gross, inspektor pracy; Dariusz Ostrowski, starszy inspektor pracy; Rafał Borowiecki, starszy inspektor pracy – specjalista; Marek Zbaraszewski, starszy inspektor pracy – specjalista; Paulina Sobusiak, starszy referent; Małgorzata Śledzińska, starszy radca; Sławomir Niedzielski, inspektor pracy; Aneta Galanciak, starszy referent; Marcin Grzelak, starszy inspektor pracy – specjalista; Paweł Juncewicz, starszy
inspektor pracy; Tomasz Heliński, starszy inspektor pracy.
VI rząd od lewej: Barbara Nowacka, radca; Krzysztof Barański, informatyk; Krystyna Kubiak, radca; Krystyna
Ogrodniczak-Dubrowin, główny specjalista; Izabela Ożarek, księgowa; Aneta Niwińska-Wcisłek, starszy referent;
Tomasz Daszkowski, radca; Marzena Fiuk, starszy referent;
Beata Tomas, inspektor pracy; Dorota Przybysz, starszy inspektor pracy; Hubert Szymański, inspektor pracy; Maciej
Nowak, starszy inspektor pracy – specjalista; Waldemar
Klucha, starszy inspektor pracy – specjalista; Adam Makowski, starszy inspektor pracy – specjalista.
VII rząd od lewej: Marcin Rojkowski, starszy inspektor pracy; Aneta Młodzik, kasjer; Tomasz Stasiak, kierowca; Anna
Pińczykowska, starszy referent; Jakub Warda, referent
prawny; Monika Rzetecka, referent prawny; Elżbieta Hadław, referent prawny; Marek Szczepaniak, starszy inspektor pracy – specjalista; Mateusz Kotkowski, młodszy inspektor pracy; Tomasz Żardzin, starszy inspektor pracy; Joanna
Rothe-Kwiatkowska, starszy inspektor pracy; Dorota Matusiak-Bilek, starszy inspektor pracy – specjalista; Renata
Żurawska-Jamka, starszy inspektor pracy; Danuta Ruszkiewicz-Urbańska, starszy inspektor pracy.
Fot. Krzysztof Kubiak
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Oddział PIP w Sieradzu

I rząd od lewej: Aneta Gułaj, starszy inspektor pracy – specjalista; Jolanta Kowalska-Rebeczko, starszy inspektor pracy;
Krzysztof Bączkowski, starszy inspektor pracy – główny specjalista; Bolesław Anaszewicz, nadinspektor pracy; Anna Karkoszka, starszy inspektor pracy; Agnieszka Kuśmirek, starszy referent; Agnieszka Cieślak, starszy statystyk.
II rząd od lewej: Katarzyna Mencwal, starszy inspektor pracy; Andrzej Subczyński, starszy inspektor pracy – główny specjalista; Ryszard Wardęga, nadinspektor, kierownik oddziału; Marta Berlińska, starszy inspektor pracy; Maria Żerańska,
starszy inspektor pracy – specjalista; Magdalena Depta, stażysta statystyk; Michał Gorczyca, inspektor pracy.
III rząd od lewej: Zbigniew Klemiński, starszy inspektor pracy – specjalista; Janusz Orzechowski, inspektor pracy; Marcin
Kowalczyk, starszy inspektor pracy; Agnieszka Urbaniak, starszy inspektor pracy; Stefan Pyzik, starszy inspektor pracy –
specjalista; Robert Janiszewski, starszy inspektor pracy; Ewa Goszczurna, radca.

Oddział PIP w Skierniewicach

Siedzą od lewej: Lidia Szustecka, starszy inspektor pracy; Robert Pietrzak, starszy inspektor pracy – główny specjalista;
Martyna Lewarska, referent prawny; Jan Darnowski, nadinspektor pracy, kierownik oddziału; Zofia Kozłowska, starszy referent; Monika Michalczyk, statystyk.
Stoją od lewej: Dariusz Iwańczyk, starszy inspektor pracy – specjalista; Stanisław Sobczak, starszy inspektor pracy – specjalista; Mirosław Belta, inspektor pracy; Maciej Grzeczka, starszy inspektor pracy; Jerzy Strączyński, starszy inspektor pracy; Łukasz Dylewski, młodszy inspektor pracy; Marcin Stanecki, starszy inspektor pracy – specjalista; Tadeusz Ćwikła, starszy inspektor pracy – specjalista.

