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Nie każdy musi być prawnikiem. Rozmowa z prof. dr hab. Małgorzatą Gersdorf,
pierwszym prezesem Sądu Najwyższego.

Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej na posiedzeniu 13 maja br. w siedzibie parlamentu rozpatrzyła informacje Państwowej Inspekcji Pracy dotyczące wybranych zagadnień z działalności kontrolno-nadzorczej i prewencyjnej. W obradach wzięli udział zastępcy głównego inspektora pracy Małgorzata Kwiatkowska i Leszek Zając.
miastowej wykonalności, 23 dotyczyły wstrzymania eksploatacji maszyn, 12 skierowania pracowników do innych prac, a 5 nakazywało wstrzymanie prac. Na sprawców wykroczeń przeciw
prawom pracowników nałożono mandaty karne.
Główny inspektor pracy wystąpił do ministra gospodarki z
wnioskiem o rozważenie możliwości znowelizowania rozporządzenia z 28 marca 2013 r. w zakresie doprecyzowania zapisów
dotyczących prawidłowej organizacji pracy oraz prowadzenia
właściwej eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych, służących poprawie stanu bezpieczeństwa pracy w zakładach bezpośrednio przyłączonych do sieci dystrybucji energii elektrycznej średnich napięć.
Po dyskusji z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki posłowie upoważnili prezydium komisji do przygotowania projektu dezyderatu do ministra gospodarki w sprawach zasygnalizowanych we wniosku głównego inspektora pracy.
Komisja przyjęła również informację PIP dotyczącą edukacji
dla bezpieczeństwa pracy w działaniach prewencyjnych urzędu. Przedstawił ją wicedyrektor Departamentu Prewencji i Promocji GIP Jakub Chojnicki. Omówił kampanie społeczne, programy prewencyjne i przedsięwzięcia wydawnicze realizowane
w roku ubiegłym przez inspekcję pracy. Posłowie z uznaniem
wypowiadali się o działalności prewencyjnej PIP.

23 Na budowach wciąż niebezpiecznie

O wynikach kontroli w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
przy eksploatacji urządzeń energetycznych w zakładach przyłączonych do sieci średnich napięć poinformował posłów Leszek
Zając. Powiedział, że w ubiegłym roku inspektorzy pracy skontrolowali 193 zakłady przyłączone bezpośrednio do sieci dystrybucyjnej średnich napięć. W 84 spośród nich stwierdzili nieopracowanie instrukcji organizacji bezpiecznej pracy, a w 75 zakładach
opracowane instrukcje nie odpowiadały wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 28 marca 2013 r. w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych. W konsekwencji pociągało to za sobą kolejne powtarzalne nieprawidłowości, dotyczące braku lub niewłaściwych wykazów prac szczególnie niebezpiecznych, poleceń pisemnych na
wykonywanie tych prac i świadectw kwalifikacyjnych dla osób
zajmujących się eksploatacją urządzeń elektroenergetycznych.
Najczęściej występującą nieprawidłowością w zakresie prowadzenia eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych było
nieopracowanie instrukcji eksploatacji (stwierdzono to w 62 zakładach) lub opracowanie ich w sposób niezgodny z wymaganiami określonymi we wspomnianym rozporządzeniu (dotyczyło to 102 zakładów). Było to niezwykle istotne uchybienie,
ponieważ instrukcje powinny opisywać wszystkie czynności
związane z uruchamianiem, obsługą, zatrzymaniem, naprawą i
konserwacją urządzeń elektroenergetycznych. Ujawniono także wiele przypadków rażących zaniedbań w zakresie stosowanego sprzętu elektroizolacyjnego oraz sprzętu do uziemiania.
W związku z naruszeniami przepisów inspektorzy pracy wydali ponad 2 tys. decyzji, z których 356 nadano rygor natych-
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O zapobieganiu
wypadkom w gospodarce

posiedzeniu ROP, zorganizowanym 28 kwietnia z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy
Pracy i Chorób Zawodowych oraz ustanowionego przez Sejm w
2003 r. Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy.
Główny inspektor pracy, realizując ustawowe obowiązki,
zwrócił się do Rady Ochrony Pracy o wyrażenie opinii w sprawie
zamiaru odwołania Mieczysława Szczepańskiego ze stanowiska okręgowego inspektora pracy w Gdańsku w związku ze złożoną przez niego rezygnacją. W głosowaniu członkowie ROP zaaprobowali tę decyzję. Obradom przewodniczyła poseł Izabela
Katarzyna Mrzygłocka.
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A jednak można!
Wysiłek inspektora pracy włożony w prowadzenie postępowania przed sądem zaowocował wyrokiem przełamującym dotychczasową praktykę orzekania w podobnych sprawach. Jeśli wyrok I instancji zostanie utrzymany przez sąd okręgowy, stanowić to będzie swego rodzaju precedens, który może być wykorzystany do dalszej walki z patologiami w zatrudnieniu.
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Rada Ochrony Pracy przyjęła na posiedzeniu 19 maja br. w
siedzibie Sejmu stanowisko w sprawie przestrzegania zasad
bezpieczeństwa, higieny i czasu pracy w sektorach gospodarki
z największą liczbą wypadków przy pracy. W obradach uczestniczyła Iwona Hickiewicz, główny inspektor pracy z zastępcami: Małgorzatą Kwiatkowską i Leszkiem Zającem. Stanowisko opracowano w oparciu o wystąpienia i głosy w dyskusji na

Obradom komisji przewodniczył poseł Mariusz Błaszczak.
W posiedzeniu uczestniczyli także: dyrektor Departamentu
Nadzoru i Kontroli GIP Krzysztof Kowalik i nadinspektor pracy
w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Katowicach Jacek Czech.

Okładka:
fot. Piotr Szałański

Inicjatywa Mobilności Pracy
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Urządzenia ciśnieniowe

Wiadomości
nie tylko z kraju
Porozumienie ze Strażą Graniczną
Nowe porozumienie w sprawie zasad współdziałania Państwowej Inspekcji Pracy i Straży Granicznej podpisali 12 maja br. w Warszawie główny inspektor pracy Iwona Hickiewicz i komendant główny Straży Granicznej gen. dyw. SG Dominik Tracz. Celem porozumienia jest podejmo-

ków wyjeżdżających do pracy w Holandii. Zaprezentowano działania ambasady, które mają
zapobiec nieuczciwym praktykom wobec polskich obywateli zainteresowanych pracą w Holandii. Wyemitowano film, w którym polscy emigranci przedstawili swoje przemyślenia i refleksje na temat życia i pracy w Holandii. Podczas
spotkania, które odbyło się 21 kwietnia br., pokazano także działania rządu holenderskiego w
innych krajach pochodzenia migrantów (Rumunia, Bułgaria), gdzie również powołano urzędników ds. polityki zatrudnienia, odpowiedzialnych za realizację przedsięwzięć dla migrantów
zarobkowych. W spotkaniu wzięli udział pracownicy Departamentu Legalności Zatrudnienia GIP Beata Krajewska i Dariusz Górski.

Spotkanie trójstronne

wanie wspólnych działań i inicjatyw dotyczących zapobiegania i zwalczania powierzania nielegalnego wykonywania pracy cudzoziemcom
oraz nielegalnego wykonywania pracy przez cudzoziemców. Rozwój
współdziałania i zmiany w przepisach spowodowały potrzebę uaktualnienia tego dokumentu. Zgodnie z nową umową współpraca urzędów
ma być realizowana poprzez m.in. wzajemne przekazywanie informacji o
naruszeniu przepisów regulujących zasady zatrudniania i pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podejmowanie przez
inspektorów pracy i funkcjonariuszy Straży Granicznej wspólnych kontroli w zakresie przestrzegania przepisów o cudzoziemcach oraz wymianę doświadczeń i doskonalenie metod kontroli.

Dla migrantów zarobkowych
W Ambasadzie Królestwa Niderlandów w Warszawie odbyło się spotkanie pt. „Bądź przygotowany, zanim wyjedziesz”, poświęcone kwestiom
migracji zarobkowej, w tym problematyce wykorzystywania pracowni-
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Na zaproszenie Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego delegacja PIP wzięła udział
6 maja br. w spotkaniu trójstronnym z przedstawicielami estońskiej inspekcji pracy. Celem wizyty było poznanie zasad działania i praktyki inspekcyjnej organów nadzorczo-kontrolnych
w zakresie egzekwowania przepisów o bezpieczeństwie pracy kierowców w transporcie drogowym. Omówiono między innymi podstawy
prawne działalności kontrolnej w zakresie bezpieczeństwa pracy kierowców oraz podział
obowiązków i zasady współpracy ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji kontrolnych
Inspekcji Transportu Drogowego i Państwowej
Inspekcji Pracy. Prezentacja PIP dotyczyła kontroli czasu jazdy, czasu postoju, obowiązkowych
przerw i czasu odpoczynku oraz czasu pracy
kierowców. W trakcie dyskusji eksperci inspekcji
pracy mówili o procedurach kontrolnych
w przedsiębiorstwach transportowych oraz
o wyborze danych z tachografów do kontroli.
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W Brukseli odbyło się spotkanie Grupy Współpracy Administracyjnej (ADCO) ds. dyrektywy
97/23/WE dotyczącej urządzeń ciśnieniowych.
Polskę reprezentował Radosław Gonet, przedstawiciel Państwowej Inspekcji Pracy. W trakcie
spotkania 22 i 23 kwietnia br. podsumowano poprzednie spotkanie grupy, poruszono kwestie
dotyczące metodyki oceny ryzyka, działań z zakresu nadzoru rynku, związane z przewodnikiem
do dyrektywy, omówiono także przykłady
stwierdzanych niezgodności, w tym badanego
we Francji przypadku rozerwania zbiornika ciśnieniowego.

Ochrony indywidualne
Omówienia planów działań nadzorów rynku na
rok 2015 i 2016 dotyczyło spotkanie Grupy
Współpracy Administracyjnej (ADCO) ds. dyrektywy o środkach ochrony indywidualnej, które
miało miejsce 20 kwietnia br. w Brukseli. Państwową Inspekcję Pracy (instytucja wiodąca) reprezentował Jarosław Nyzio, starszy inspektor
pracy – specjalista w OIP
Poznań.
Grupa podjęła
decyzję o opublikowaniu
przewodnika
dobrych praktyk w zakresie współpracy nadzorów rynku EU i stosowania klauzuli ochronnej.
Dyskutowano również kwestie postępowania
nadzoru rynku w przypadku decyzji KE zakazującej wprowadzania do obrotu danego produktu.
Następnego dnia doszło do spotkania Grupy Roboczej Rady UE ds. dyrektywy o środkach ochrony
indywidualnej, w którym również uczestniczył Jarosław Nyzio. Przedstawiciel Komisji Europejskiej
poinformował wówczas, że ostateczny tekst rewizji dyrektywy 89/686/EWG będzie gotowy przed
tegoroczną przerwą wakacyjną. Ponadto rozmawiano o urządzeniach kotwiczących, odzieży
chroniącej przed promieniowaniem UV, suchych
kombinezonach niezapewniających izolacji od atmosfery, kaskach dla jeźdźców konnych, lekkich
hełmach przemysłowych, środkach ochrony indywidualnej dla motocyklistów oraz o obuwiu
ochronnym i ochraniaczach kolan.
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Ćwiczenia na placu budowy
Sprawdzenie skuteczności działań ratowniczych w przypadku wystąpienia pożaru na placu budowy galerii handlowej „Posnania” było celem
ćwiczeń zorganizowanych tam w kwietniu br. Uczestniczyły w nich
wszystkie osoby znajdujące się aktualnie na placu budowy, a wśród nich
ponad 700 pracowników budujących galerię, kadra inżynieryjno-techniczna oraz przebywający na budowie Ewa Groblewska i Waldemar
Biber z sekcji prewencji Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu.
Wszyscy zostali szybko skierowani na wyznaczone miejsce ewakuacji.
Organizatorzy ćwiczeń zadbali o stworzenie atmosfery realnego zagrożenia. Ewakuacja odbyła się bez paniki, jednak dźwięki syren wozów
straży pożarnej i pogotowia ratunkowego, duże zadymienie placu budowy, okrzyki rannych zrobiły duże wrażenie na wszystkich osobach
uczestniczących w akcji. Po zakończeniu ćwiczeń przedstawiciele OIP w
Poznaniu zaprezentowali założenia programu prewencyjnego PIP „Budowa. STOP wypadkom”.

Zwierzaki to nie pluszaki
W białostockim ratuszu odbyło się 22 kwietnia br. podsumowanie wojewódzkiego etapu konkursu plastycznego „Bezpiecznie na wsi – zwierzaki to nie pluszaki”, adresowanego do uczniów szkół podstawowych. Jednym z jego organizatorów był Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymsto-

ku. Na konkurs przesłano 2089 prac ze 150 szkół. Wśród laureatów w
dwóch grupach wiekowych (klasy 0–III oraz IV–VI) pierwsze miejsca zajęli Jakub Roszkowski z II klasy Szkoły Podstawowej w Starej Rozedrance i Kamila Tobata z IV klasy Zespołu Szkół w Drohiczynie. Laureatom III
miejsc w obu kategoriach wiekowych: Emilii Olechno i Natalii Kopko
nagrody rzeczowe – tablety, ufundował okręgowy inspektor pracy w Białymstoku Marek Aleksiejuk. Pozostali laureaci i wyróżnieni otrzymali inspekcyjne upominki.
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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”.

wilnoprawnej członkostwa w korporacji mają pewne ustawowe gwarancje ochrony właściwe dla pracowników.
W swojej książce pt. „Prawo zatrudnienia” podkreśla pani, że
należy szukać punktów wspólnych dla pracowniczych i pozapracowniczych form zatrudnienia. To jednak oznaczałoby
zmiany w Kodeksie pracy.
Zostawiłabym dziś Kodeks pracy taki, jaki jest. Nie wprowadzałabym do niego umów cywilnych, bo reguluje je prawo cywilne. Uważam natomiast, że należałoby napisać odrębną ustawę o ochronie osób zatrudnionych na podstawie
umów cywilnoprawnych. Oznaczałoby to dla nich uzyskanie
prawa do świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa, co
jest niezwykle ważne, ale też prawo do wypoczynku, choć
nie zawsze w formie urlopu pracowniczego, ochronę wynagrodzenia. Należałoby jasno określić, na jakich zasadach pracują osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnych i w
jakim zakresie podlegają ochronie.

Nie każdy
musi być prawnikiem
Z prof. dr hab. Małgorzatą Gersdorf,
pierwszym prezesem
Sądu Najwyższego,
rozmawia Danuta Rutkowska.

Jak pani prezes ocenia obowiązujący Kodeks pracy pod kątem jego czytelności i możliwości zrozumienia przepisów przez
każdego pracodawcę i pracownika?
Język prawa zawsze będzie trudny dla nieprawników. Nie
możemy przecież wymagać, by przepisy i normy prawne
były pisane jak list do babci. Natomiast brak spójności rozwiązań prawnych, niechlujność ustawodawcza to inny problem, z którym mamy do czynienia, bo prawo jest pisane „na
kolanie”. Od lat ten zarzut w odniesieniu do całego procesu
legislacyjnego pojawia się w sprawozdaniach pierwszego
prezesa Sądu Najwyższego. Jeżeli mamy tyle zmian prawa,
ciągle coś się dopisuje, nie zważając na konsekwencje i daleko idące skutki zmiany ustawodawczej, to powstaje bałagan.
Ale też nie liczmy na to, że każdy będzie prawnikiem i będzie
mógł trafnie odczytać nawet dobre prawo. To wiedza dość
hermetyczna. Oczywiście prawo pracy w podstawowym zrębie powinno być przyjazne, bo dotyczy sytuacji ludzi pracy,
ale ono nigdy nie będzie na tyle przyjazne, by każdy, kto
otworzy Kodeks pracy, zaraz wszystko wiedział. Wtedy nie
byłoby to prawo, tylko beletrystyka.
Lawinowo rośnie w Polsce, jak w żadnym innym kraju unijnym, liczba osób zatrudnionych na podstawie umów terminowych, cywilnych i tzw. samozatrudnionych, przy jednoczesnym
spadku zawieranych umów o pracę. Czy można ograniczyć ten
trend? W jakim kierunku powinny iść zmiany?
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Nie sądzę, by przy obecnej skali bezrobocia, w warunkach
recesji gospodarczej, możliwe było odwrócenie tych tendencji. To raczej pobożne życzenia naukowców, żeby rozwijać
prawo pracy poprzez zwiększanie ochrony prawnej i roli
umowy o pracę. Pytanie, czy „ucywilistycznienie” prawa pracy
oznacza rozwój czy regres, zostało postawione już w 1984 r. na
zjeździe katedr prawa pracy w Krakowie, którego organizatorem był jeszcze prof. Tadeusz Zieliński. Wszyscy wówczas
uznali to za rozwój, pozwalano bowiem na stosowanie konstrukcji obligacyjnych, a nie tylko z zakresu prawa administracyjnego. Jeśli wysokie bezrobocie będzie się utrzymywać, nie ma odwrotu od umów cywilnych. Możemy tylko łagodzić ten proces, jednak nie karami, a ujednolicaniem
ochrony prawnej w takim zakresie, w jakim jest to możliwe.
Dzisiaj zamiast silić się na pisanie nowego Kodeksu, należy
doraźnie reagować na pojawiające się problemy albo wypracować nowe rozwiązania. Przecież chodzi o to, by funkcjonowały różnorodne formy i podstawy zatrudnienia. Dlatego
trzeba pomyśleć raczej o zwiększeniu ochrony dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnych. Na przykład
objąć ochroną macierzyństwo, wynagrodzenie niezależnie
od sposobu zatrudnienia. Dobrym przykładem takiego rozwiązania są regulacje dotyczące członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych. Pracujący na podstawie umowy cy-
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Hybrydowe formy zatrudnienia – to określenie pojawia się w
Pani książce…
Trudno było mi znaleźć inną nazwę dla określenia stosunku prawnego zatrudnienia pewnych grup zawodowych, więc tak to nazwałam. Np. powiernik banku hipotecznego. To ważna funkcja, pełniąca ją osoba podlega i
bankowi, i Komisji Nadzoru Bankowego. Wynagrodzenie
otrzymuje z banku, ale wyznacza je Komisja. Powiernik ma
urlop, ale niekoniecznie. Do stażu pracy wlicza się okres
pełnienia funkcji powiernika albo się nie wlicza. Tworzy się
więc bałagan legislacyjny, bo ustawodawca nie zdecydował o tym, czy to ma być stosunek pracy czy nie. Gdy przyjrzałam się dokładniej przepisom, stwierdziłam, że powiernik banku hipotecznego jest właściwie zleceniobiorcą.
Tymczasem urzędy skarbowe nakazują mu rejestrować
działalność gospodarczą. Podobna sytuacja dotyczy członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, którzy np. otrzymują diety z tytułu podróży służbowych, mimo że nie są
pracownikami, nie podpisali żadnej umowy, tylko zostali
powołani do organu konstytucyjnego. Podobne znaki zapytania można postawić przy ocenie statusu członka Rady
Polityki Pieniężnej. Członek Rady otrzymuje wynagrodzenie, ale nie są opłacane za niego składki na ubezpieczenie
społeczne, ma natomiast opłacane podróże służbowe. Dlatego tego rodzaju stosunki nazwałam hybrydowymi. De
lege ferenda lepiej byłoby jednak wprost określać status
prawny takich osób.
Jednym z proponowanych rozwiązań, które mogłoby ograniczyć patologie w zatrudnianiu na podstawie umów cywilnych,
jest wprowadzenie do Kodeksu pracy zasady domniemania
stosunku pracy.
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Nie sądzę, by wprowadzenie tej zasady cokolwiek zmieniło, zwłaszcza w sferze procesowej, jeśli chodzi o prawa zatrudnionych. Domniemanie jest bowiem zawsze wzruszalne.
W procesie, z przerzuconym ciężarem dowodu, pracodawca
będzie musiał dowieść, iż projektowane zatrudnienie nie jest
z założenia zatrudnieniem pracowniczym. Dla sądów, i tak
obarczonych tysiącami pozwów o wszystko, oznaczałoby to
dodatkowe obciążenie, z wątpliwym skutkiem dla zatrudnionych. Dlatego także z tego powodu jestem przeciwna zasadzie domniemania nawiązania stosunku pracy.
Taką barierą może być orzecznictwo Sądu Najwyższego.
I tak, i nie. Z orzecznictwa SN Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych wynika bowiem na przykład,
że z umową o dzieło mamy do czynienia wówczas, gdy się
nie powtarza i ma charakter autorski. Ale w prawie cywilnym
umowa o dzieło nie musi mieć charakteru autorskiego i
może się powtarzać. Cywiliści nie rozumieją więc, przed jakim dylematem staje sędzia pracy, chcąc postawić barierę
omijaniu prawa przez niezasadne wykorzystywanie umowy
o dzieło. Ale ostatnio spotykamy też orzeczenia SN idące w
innym kierunku, a mianowicie uznające, że przy umowie zlecenia dla konkretnego stanu faktycznego możliwe jest wykonywanie pracy pod kierownictwem, co jest z kolei jedną z
cech umowy o pracę. SN uznał, iż zależność i kierowanie pracującymi może też być cechą szczególną umowy zlecenia.
Każda sprawa powinna więc być oceniana ad casum, ze
wszystkimi jej uwarunkowaniami.
Bogate orzecznictwo świadczy o ogromnym wkładzie pracy
sędziów Sądu Najwyższego, ale też wystawia niezbyt chlubne
świadectwo przepisom prawa, które ze względu na powszechne problemy z jego interpretacją wymaga ostatecznego rozstrzygnięcia przez najwyższe autorytety władzy sądowniczej w
naszym kraju…
Sędziom przysparza pracy przede wszystkim niechlujność
legislacyjna, brak przepisów intertemporalnych i nakładanie
się ustaw na siebie. W końcu sędziowie SN mają potem problem z rozwikłaniem tego, z czym nie poradziły sobie sądy
powszechne. Zanim jednak sprawa trafi do Sądu Najwyższego, mijają zwykle dwa lata. I to jest dopiero problem; zbyt
długi proces orzekania w naszym kraju. W międzyczasie
zmienia się niejednokrotnie optyka sprawy, bywa że i przepisy. Najtrudniej jest w sądzie rejonowym. Jeden mecenas, nawet bardzo dobry, powie tak, drugi, też bardzo dobry, że jest
inaczej. I o tym, kto ma rację, musi rozstrzygnąć młody sędzia. Bardzo dużo było takich spraw, jeśli chodzi o wątpliwości związane z trzecią umową na czas określony – która jest
tą trzecią, a także z zakresu Funduszu Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych, gdzie przepisy wielokrotnie się
zmieniały.
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Co w Kodeksie wymagałoby zmiany, zdaniem pani prezes, by pracodawcy nie bronili się tak bardzo przed etatem?
Biczem na wielu pracodawców jest konieczność przywrócenia do
pracy. Sądzę, że dużo rzadziej spotykalibyśmy się dziś z obchodzeniem prawa stosunku pracy, gdyby pracodawcy nie mieli obowiązku
ponownego zatrudnienia osób na podstawie orzeczenia sądu o przywróceniu do pracy, a tym samym gdyby posiadali większą możliwość
rozwiązywania stosunku pracy, np. poprzez zapewnienie odpowiedniej rekompensaty finansowej z tego tytułu, jak to się dzieje na Zachodzie. To zracjonalizowałoby stosunki pracy. Dziś trudno zwolnić
pracownika, który swoją pracę traktuje głównie jako sposób na przetrwanie do emerytury. Taki pracownik staje się niechcianym bagażem, którego niełatwo się pozbyć. Pracodawca wolałby mieć na jego
miejscu osobę z inwencją, bardziej wykształconą i kompetentną, co
zwiększyłoby także szansę młodego pokolenia na znalezienie pracy.
Dlatego tak niechętnie zatrudnia się dziś pracowników. Zwłaszcza
mali pracodawcy boją się umów o pracę z obawy, że nie będą mogli
rozstać się z pracownikiem, który przestał spełniać ich oczekiwania. I
my tego nakazami ani domniemaniem zawarcia umowy o pracę nie
zmienimy.
Obserwując to, co się dzieje na rynku pracy, można nawet powiedzieć, że mamy dzisiaj do czynienia z baronami starego systemu i pariasami nowej rzeczywistości. Baronowie to wieloletni pracownicy,
objęci dobrymi układami zbiorowymi pracy, licznymi, może nawet aż
nazbyt, przywilejami. Tymczasem ludzie młodzi, którzy wchodzą na
rynek pracy, są dzisiaj tylko pariasami. Wykształceni prawnicy trafiają
na darmowe staże do kancelarii adwokackich, gdzie każe im się pracować przez trzy miesiące w napięciu bez wynagrodzenia, po czym
wybiera się najlepszego i daje mu tysiąc złotych. To woła o pomstę do
nieba! Podobnie jest w różnych biurach i instytucjach, gdzie są zatrudniani na zleceniach. Jestem w stałym kontakcie ze studentami i
absolwentami Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie prowadzę wykłady, więc wiem, jak to wygląda.
Jest pani pierwszą w blisko 100-letniej historii Sądu Najwyższego kobietą powołaną na stanowisko pierwszego prezesa naczelnego organu
sądowego w naszym kraju. Czy nie stanowi to dla pani źródła dodatkowej satysfakcji, szczególnie w sytuacji gdy wokół na wysokich stanowiskach przeważają mężczyźni?
Nie odbieram tej funkcji jako coś nadzwyczajnego, co nie powinno
wydarzyć się kobiecie, bo nie traktuję swoich sukcesów zawodowych
jako zwycięstwa płci. Rozum płci nie wybiera, powiedziała kiedyś jedna z posłanek i z tym się zgadzam. Nigdy osobiście nie spotkałam się
z jakimkolwiek przejawem dyskryminacji ze względu na płeć i uważam, że skoro zostałam wybrana, to znaczy, że mam jakieś cechy, które pozwalają mi piastować tak zaszczytną i odpowiedzialną funkcję.
Dziękuję za rozmowę.
W następnym numerze: prof. Uniwersytetu Łódzkiego Zbigniew Hajn, sędzia Sądu Najwyższego.
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Prawo i praktyka

Z orzecznictwa sądów administracyjnych
Odpowiedzialność
wykonującego przewozy
drogowe
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 5 grudnia 2013 r.
(sygn. akt VI SA/Wa 2015/13) oddalił skargę
wniesioną przez pracodawcę na decyzję
okręgowego inspektora pracy utrzymującą
w mocy decyzję inspektora pracy w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej w kwocie
20 000 zł za stwierdzone podczas kontroli
naruszenia, odnoszące się do czasu pracy
kierowców zatrudnionych u skarżącego.
Istotę sporu w rozpoznawanej sprawie stanowiły przesłanki odpowiedzialności skarżącego jako podmiotu wykonującego
przewozy za naruszenia czasu pracy kierowców.
Skarżący, powołując się na art. 92b ustawy
z dnia 6 września 2001 roku o transporcie
drogowym (dalej: u.t.d.), wskazał, że kara za
naruszenia przepisów o czasie prowadzenia
pojazdów przez kierowców nie powinna
być nałożona na niego, gdyż jako przedsiębiorca dołożył wszelkich starań, aby kierowcy przestrzegali przepisów prawa. Uważał,
że zapewnił właściwą organizację i dyscyplinę pracy w przedsiębiorstwie. Przy zatrudnieniu wszyscy kierowcy zostali zapoznani z
przepisami dotyczącymi prowadzenia pojazdu i pouczeni o konsekwencjach niestosowania się do obowiązujących przepisów.
W związku z tym skarżący nie miał wpływu
na powstanie naruszeń, które nastąpiły
wskutek zdarzeń i okoliczności, których nie
mógł przewidzieć.
Wojewódzki Sąd Administracyjny nie podzielił tego stanowiska. Zauważył, iż w
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kwestii zasad odpowiedzialności administracyjnej, jaką ponosi przedsiębiorca na
podstawie ustawy o transporcie drogowym, wypowiedział się już Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 31 marca 2008 r.
(sygn. akt SK 75/06), gdzie wskazał, iż administracyjne kary pieniężne mają na celu
mobilizowanie podmiotów do terminowego i prawidłowego wykonywania obowiązków na rzecz państwa. Mają one znaczenie
prewencyjne, a ich istotą jest przymuszenie do respektowania nakazów i zakazów.
Kara ta nie jest więc konsekwencją dopuszczenia się czynu zabronionego, lecz skutkiem zaistnienia stanu niezgodnego z prawem. Sankcje zawarte w art. 92 ust. 1 u.t.d.
odnoszą się do podmiotów wykonujących
transport drogowy lub przewozy na potrzeby własne, a zatem do przedsiębiorców, a nie kierowców przedsiębiorców.
Oznacza to, iż przedsiębiorca powinien w
taki sposób zorganizować pracę, aby jego
działalność odbywała się w sposób bezpieczny, a także wprowadzić rozwiązania
organizacyjne, które będą dyscyplinować
osoby wykonujące na jego rzecz usługi kierowania pojazdem. Wziąwszy pod uwagę
argumentację wskazaną przez Trybunał
Konstytucyjny oraz treść art. 92a ust. 1
u.t.d., WSA wyjaśnił, że sankcje zawarte w
tym artykule odnoszą się do podmiotów
wykonujących transport drogowy, którymi
nie są kierowcy, lecz sami przedsiębiorcy.
Ustawodawca, mając na uwadze charakter pracy kierowcy, przewidział jednak dla
wykonującego transport drogowy możliwość uwolnienia się od odpowiedzialności
za naruszenia, na które nie miał on wpływu.
Przepis art. 92c ust.1 u.t.d. wprowadza mia-

W ostatnich latach sądy
administracyjne, Naczelny Sąd Administracyjny
oraz wojewódzkie sądy
administracyjne, wydały
rozstrzygnięcia istotne
z punktu widzenia codziennej praktyki
inspektorów pracy.
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nowicie przesłankę wyłączenia odpowiedzialności administracyjnej za naruszenia warunków lub obowiązków przewozu drogowego. Stanowią ją okoliczności sprawy i dowody
wskazujące na to, że podmiot wykonujący przewozy lub
inne czynności związane z przewozem nie miał wpływu na
powstanie naruszenia, a naruszenie nastąpiło wskutek zdarzeń i okoliczności, których podmiot nie mógł przewidzieć.
Sąd w omawianym orzeczeniu zaznaczył jednak, że w przywołanym przepisie chodzi o tego rodzaju sytuację, gdy doszło do naruszenia przepisów wskutek zdarzeń lub okoliczności, których podmiot realizujący przewóz nie mógł przewidzieć. Jak stwierdził WSA, pod pojęciem „zdarzenie i okoliczności nie do przewidzenia” trzeba rozumieć tylko takie zjawiska, które występują rzadko, gwałtownie, niespodziewanie,

których wystąpienie nie jest możliwe do zaplanowania i
uniknięcia przy dołożeniu ze strony przedsiębiorcy należytej
staranności przy prowadzeniu działalności gospodarczej.
WSA zaznaczył, w odpowiedzi na zarzuty skarżącego, że za
taką niespodziewaną sytuację nie może zostać uznany nieprawidłowy dobór pracowników. Innymi słowy, jeśli zatrudnieni kierowcy – pomimo informowania ich o zagrożeniach
wynikających z nieprzestrzegania przepisów o czasie pracy –
dokonują naruszeń, to stan ten obciąża pracodawcę, który
nie może powołać się na to, że nie ma możliwości bezpo-
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średniej kontroli pracownika – kierowcy. Przedsiębiorstwo
transportowe ma obowiązek zorganizować pracę kierowców w taki sposób, aby mogli oni przestrzegać obowiązujących przepisów. W ocenie sądu, przy zachowaniu należytej
staranności, właściwego systemu motywacyjnego, szkoleniowego czy innego rodzaju środków dyscyplinujących, nie
dochodziłoby do naruszeń przepisów ustawy o transporcie
drogowym. Przyjęcie odmiennego poglądu musiałoby skutkować niemal każdorazowym uwolnieniem przedsiębiorcy
od odpowiedzialności. Taka wykładnia przepisu byłaby nie
do pogodzenia z celem regulacji. W ocenie WSA od odpowiedzialności podmiotu wykonującego przewozy drogowe
za stwierdzone naruszenia nie zwalnia zastosowanie sankcji
pracowniczych (zwolnienie z pracy, nagana) wobec pracowników, którzy bezpośrednio
dopuścili się uchybień, niewychwyconych przez przedsiębiorcę. Jest to kwestia wewnętrznych relacji prawnych
pomiędzy przedsiębiorcą a
jego pracownikami. Jednocześnie należy mieć na względzie
to, iż przedsiębiorca powołujący się na przepis wyłączający
jego odpowiedzialność powinien udowodnić zaistnienie
okoliczności w nim wskazanych, a więc to, że naruszenie
przepisów nastąpiło wskutek
zdarzeń lub okoliczności, których nie mógł on przewidzieć
Wojewódzki Sąd Administracyjny zaznaczył również, że
odpowiedzialność administracyjna za popełnione wykroczenia drogowe, określone w
ustawie o transporcie drogowym, oderwana jest od kwestii
winy oraz od zaistnienia szkody bądź stanu zagrożenia
szkodą. Organ orzekający ma
obowiązek stwierdzić, czy nastąpiło naruszenie przepisów,
bez wnikania, jakie były jego przyczyny i kto ponosi za to
winę. Istotne jest bowiem samo stwierdzenie faktu popełnienia wykroczenia i stwierdzenie odpowiedzialności za ten
czyn, niezależnie od winy przedsiębiorcy, możliwości przyczynienia się do jej powstania czy ewentualnych żądań miarkowania wysokości kary.
Przedmiotowe orzeczenie jest nieprawomocne, pracodawca wniósł bowiem skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
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Praca w szczególnych warunkach
lub o szczególnym charakterze
Innym rozstrzygnięciem istotnym dla inspektorów pracy
jest wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20
marca 2014 roku (sygn. akt I OSK 346/13), w którym oddalono skargę kasacyjną wniesioną przez pracownika.
W uzasadnieniu wyroku sąd stwierdził, iż sporny charakter
zakwalifikowania pracy danej osoby do prac w szczególnych
warunkach lub o szczególnym charakterze wymaga rozstrzygnięcia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a następnie –
w razie złożenia odwołania – przez sąd pracy i ubezpieczeń
społecznych. To przed tymi organami winno dojść do ustalenia, czy określona praca jest pracą wykonywaną w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w rozumieniu
ustawy z 19 grudnia 2008 roku
o emeryturach pomostowych
(dalej: u.e.p). Sprawa ta wykracza bowiem poza granice sprawy administracyjnej, prowadzonej przez organy Państwowej Inspekcji Pracy w przedmiocie nakazania pracodawcy umieszczenia pracownika w ewidencji pracowników wykonujących prace
w szczególnych warunkach lub
o szczególnym charakterze. NSA
podkreślił, że rolą organu PIP w
takim postępowaniu jest jedynie nakazanie pracodawcy
umieszczenia pracownika w stosownej ewidencji w oparciu o
stan faktyczny, w którym zakwalifikowanie pracy danego pracownika do tego rodzaju prac
nie jest sporne, ewentualnie,
gdy spór został rozstrzygnięty, a
dane pracownika mimo to nie figurują w ewidencji. Istnienie
sporu w tym zakresie uniemożliwia natomiast władczą ingerencję organu PIP.
Takie stanowisko wyrażano w doktrynie i orzecznictwie już
wcześniej. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
stwierdził w prawomocnym wyroku z dnia 24 listopada 2011 r.
(sygn. akt IV SA/Po 421/11), że akceptowane przez orzecznictwo jest stanowisko, zgodnie z którym inspektorzy pracy
związani są wykazami prac określającymi, które z nich – pod
warunkiem wykonywania ich w pełnym wymiarze czasu pracy – uznawane są za prace w szczególnych warunkach lub o
szczególnym charakterze. Natomiast Wojewódzki Sąd Admi-
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nistracyjny w Warszawie w prawomocnym wyroku z dnia 13
listopada 2012 r. (sygn. akt II SA/Wa 1153/12) potwierdził
między innymi, iż do dokonywania ustaleń, jakie stanowiska
spełniają warunki ustawy o emeryturach pomostowych, organy inspekcji pracy nie są umocowane. W ocenie sądu, w
postępowaniu kontrolnym zainicjowanym przez pracownika skargą na pracodawcę inspekcja pracy nie może rozstrzygać o charakterze jego pracy i przesądzać o okolicznościach
decydujących o objęciu pracownika obowiązkami wynikającymi z przepisów emerytalnych. Rolą inspekcji jest orzekanie
o istnieniu bądź nieistnieniu naruszenia obowiązku ewidencyjno-sprawozdawczego przez pracodawcę.
W związku ze zmianą orzecznictwa sądów administracyjnych dotyczącego uprawnień decyzyjnych organów Pań-

stwowej Inspekcji Pracy w sprawach nakazania umieszczenia pracownika w ewidencji pracowników wykonujących
prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w 2014 roku została zmodyfikowana Metodyka przeprowadzania kontroli w zakresie wynikającym z ustawy z
dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U.
Nr 237, poz. 1656 z późn. zm.); pismo GNP – 152 – 712 – 8 –
1/14 z dnia 30 lipca 2014 r.
młodszy inspektor Mariusz Pilaszek
OIP Warszawa
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Krzysztof Krzemień

„Wszystkie zwierzęta są sobie równe. Ale niektóre zwierzęta są równiejsze od innych”.
(G. Orwell, Folwark zwierzęcy).

Pracownicy drugiej kategorii

Kilka lat temu przy okazji nowelizacji Kodeksu
pracy zapisano w nim
szereg nowych i ważnych gwarancji pracowniczych. Po raz pierwszy
w prawie pracy znalazły
się zapisy o przeciwdziałaniu mobbingowi, dyskryminacji, a także zasady równego traktowania
w zatrudnieniu. Owe
gwarancje wydawały się
wszystkim tak oczywiste, iż nie sposób znaleźć kogokolwiek, kto
przeczyłby ich słuszności. Z mojej praktyki inspektorskiej wynika jednak, iż cytat zaczerpnięty z Orwella znajduje
swoje potwierdzenie
w rzeczywistości.
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Warto przypomnieć, iż zgodnie z art. 112
i art. 113 Kodeksu pracy pracownicy mają
równe prawa z tytułu jednakowego wypełniania takich samych obowiązków; dotyczy
to w szczególności równego traktowania
mężczyzn i kobiet w zatrudnieniu. Jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia – w szczególności
ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową,
pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy – jest niedopuszczalna.
Kontrolując jedną z jednostek organizacyjnych samorządu lokalnego, gminny
ośrodek pomocy społecznej, zauważyłem,
że akta osobowe są prowadzone przez pracodawcę w różny sposób. Ośrodek, po zawarciu umowy z właściwym miejscowo
urzędem pracy, zatrudniał kilka osób w ramach tzw. robót publicznych. Akta tych
pracowników były spięte w zwykłym skoroszycie, natomiast pozostałym pracownikom zaprowadzono typowe akta osobowe.
Niby wszystko było w porządku; dokumentacja pracownicza była podzielona na części, ponumerowana i ułożona w porządku
chronologicznym. Jednak kolejną różnicę
stanowiły druki zawieranych umów o pracę. Inne druki umów służyły do nawiązywania stosunków pracy z pracownikami w ramach robót publicznych, a inne do zatrudniania pozostałych pracowników. Moją
uwagę zwrócił zapis w umowach o pracę
dotyczący dodatku za długoletnią pracę.
W przypadku pracowników zatrudnionych

w ramach robót publicznych, w tej części
umowy o pracę widniał zapis jedynie o wysokości wynagrodzenia zasadniczego na
poziomie płacy minimalnej. W pozostałych
przypadkach w umowach o pracę wpisywano pracownikom wysokość przysługujących dodatków za tzw. wysługę lat. Kontrola ujawniła, iż różnice nie dotyczyły wyłącznie samych zapisów w umowach o pracę.
Pracownicy zatrudnieni w ramach robót
publicznych faktycznie pozbawieni zostali
dodatków z tytułu długoletniej pracy.
Efektem tej kontroli było wydanie nakazu
zapłaty na kwotę 2 400 zł dodatku z tytułu
długoletniej pracy dla jednej z pracownic.
Z wyjaśnień pracodawcy wynikało, że podobna procedura stosowana jest również
np. w miejscowym urzędzie miasta. Kontrola w tym urzędzie w pełni to potwierdziła, wydałem tam nakaz zapłaty dla kilkunastu pracowników na kwotę ponad 35 tys.
złotych. Decyzje dotyczyły nie tylko dodatków z tytułu długoletniej pracy, ale również
nagród jubileuszowych, których pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych pozbawiono.
Problem trafił do OIP w Bydgoszczy jako
zadanie własne. Szczegółowe kontrole z
tego zakresu potwierdziły przypadki nierównego traktowania w zatrudnieniu, choć
proceder ten, jak się okazało, przybrał dwie
postacie. Pierwsza, wcześniej opisana, to
niepłacenie pracownikom zatrudnionym w
ramach robót publicznych w ogóle dodatków z tytułu długoletniej pracy. Druga postać, nieco łagodniejsza, polegająca na
tym, że pracownicy zatrudniani najczęściej
przy tych samych pracach (np. pracownik
gospodarczy), posiadający identyczne za-
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kresy obowiązków, mają zróżnicowaną wysokość wynagrodzenia zasadniczego. Istota tego zróżnicowania polega na tym, że im
pracownik ma wyższy staż pracy, tym
otrzymuje niższe wynagrodzenie zasadnicze, tak aby łącznie z dodatkiem z tytułu
wieloletniej pracy otrzymał wynagrodzenie na poziomie płacy minimalnej. Nie ulega wątpliwości, że istotnym kryterium porównawczym pracowników jest również
wysokość ich wynagrodzenia zasadniczego. Rzecz jasna, może ono być różnicowane. Natomiast stosowana praktyka różnico-

identycznej pracy, otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze w wysokości płacy minimalnej, ponieważ nie nabył jeszcze prawa do
dodatku za długoletnią pracę.
Wydaje się, że źródło opisanego problemu leży gdzie indziej. Dotychczasowe reguły refundacji środków z Funduszu Pracy
na prace interwencyjne czy publiczne do
wysokości płacy minimalnej nie uwzględniają tego, iż pracownicy zatrudniani w ramach robót publicznych czy prac interwencyjnych w urzędach bądź jednostkach organizacyjnych samorządów różnych szcze-

Jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia –
w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię,
narodowość, przekonania
polityczne, przynależność
związkową, pochodzenie
etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze
względu na zatrudnienie
na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym
lub w niepełnym wymiarze
czasu pracy – jest niedopuszczalna.

wania tego wynagrodzenia w przypadku
pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych prowadzi do absurdu.
Okazuje się bowiem, że im pracownik posiada większy staż pracy, a więc i większe
doświadczenie, a może nawet i kwalifikacje, tym otrzymuje niższe wynagrodzenie
zasadnicze. Natomiast jego kolega, który
dopiero rozpoczyna pracę, bez doświadczenia zawodowego przy wykonywaniu
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bli są w istocie pracownikami samorządowymi i podlegają takim samym regułom
płacowym jak inni samorządowcy. Nie
można w tak schematyczny sposób kształtować zasad refundowania, a co za tym
idzie i wynagradzania tej grupy pracowników, gdyż stają się oni w ten sposób pracownikami drugiej kategorii.
nadinspektor Krzysztof Krzemień
OIP Bydgoszcz
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Joanna Drawnel-Jankowska,
Piotr Mędrkiewicz

Pozwy o ustalenie
stosunku pracy

A jednak można!

Inspektor pracy z Okręgowego Inspektoratu
Pracy w Gdańsku przeprowadził w 2013 roku
kontrole w czterech
spółkach, które współpracowały przy realizowaniu usługi ochrony terenów, obiektów i urządzeń jednostki wojskowej. Kontrole wykazały
między innymi, że pomimo zawierania tam
umów cywilnoprawnych
sposób wykonywania
zobowiązania wskazywał na przewagę elementów charakterystycznych dla stosunku
pracy.
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W toku kontroli inspektor ustalił, że przetarg na ochronę jednostki wojskowej wygrało konsorcjum stworzone przez spółki
specjalizujące się w outsourcingu usług.
Konsorcjum realizowało usługę ochrony na
rzecz jednostki przy pomocy pracowników
ochrony zatrudnionych na podstawie
umów-zleceń. Z każdym z pracowników
ochrony zawierano dwie umowy-zlecenia,
równolegle obowiązujące. Odbywało się to
w dwóch wariantach. W pierwszym, obie
umowy zawierane były równocześnie z
dwiema spółkami wchodzącymi w skład
konsorcjum. W drugim, jedna z umów zawierana była przez spółkę wchodzącą w
skład konsorcjum, a druga przez jedną z
dwóch agencji pracy tymczasowej, z którymi stale współpracowało konsorcjum. W
tym wariancie pracodawcą użytkownikiem
była ta ze spółek wchodzących w skład
konsorcjum, która w tym czasie nie miała
zawartej umowy-zlecenia z danym pracownikiem ochrony. Nie bez znaczenia jest
przy tym fakt, że większość osób zatrudnianych w opisany sposób wcześniej była zatrudniona w ramach stosunku pracy bezpośrednio w jednostce wojskowej, a następnie w 2011 r. została przejęta w trybie
art. 231 k.p. przez inną spółkę, która wygrała
przetarg na ochronę jednostki. Dopiero
przy kolejnym przetargu, wygranym przez
konsorcjum, doszło do nawiązania przedmiotowych umów cywilnoprawnych. Ich
zawarcie było wynikiem nie tyle swobodnej woli stron, co nadużyciem ze strony
konsorcjum swojej ekonomiczno-organizacyjnej przewagi w stosunku do zatrudnionych, którym wcześniej obiecywano

kontynuację zatrudnienia w ramach stosunku pracy.

Zamierzone i celowe
Kontrole Państwowej Inspekcji Pracy jednoznacznie wykazały, że pomimo zawierania umów cywilnoprawnych sposób wykonywania zobowiązania wskazywał na przewagę elementów charakterystycznych dla
stosunku pracy, takich jak wykonywanie
pracy osobiście, w sposób ciągły i podporządkowany poleceniom pracodawcy lub
przełożonego, dyspozycyjność, wykonywanie pracy zmianowej, obowiązek przestrzegania porządku i dyscypliny pracy itd.
Zawieranie umów cywilnoprawnych w
warunkach, w których zgodnie z art. 22 § 1
k.p. powinna być zawarta umowa o pracę,
miało charakter systemowy, nie dotyczyło
pojedynczych osób w indywidualnie ocenianych okolicznościach faktycznych. Było
świadomie przyjętym, stałym sposobem realizacji usługi na rzecz jednostki wojskowej.
Stanowiło zamierzone i celowe obejście
art. 22 k.p. celem obniżenia kosztów pracy
i utrzymania konkurencyjności oferowanej
usługi. Zatrudnieni zostali pozbawieni możliwości korzystania z przysługujących im
praw pracowniczych, takich jak gwarancja
minimalnego wynagrodzenia za pracę,
gwarantowany okres wypowiedzenia umowy, ochrona wynagrodzenia za pracę, prawo do corocznego płatnego urlopu wypoczynkowego, limitowany czas pracy, prawo
do wynagrodzenia za czas choroby czy prawo do dodatkowego wynagrodzenia za pracę nadliczbową i pracę w nocy.
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Zawieranie kilku umów-zleceń przez różne podmioty, tj. spółki tworzące konsorcjum i współpracujące z nimi agencje zatrudnienia, z tym
samym zatrudnionym na te same okresy i rodzaj pracy wykonywanej
w tym samym miejscu miało na celu tylko i wyłącznie ukrycie przedstawionych nieprawidłowości, rozmycie odpowiedzialności, uniemożliwienie dochodzenia roszczeń przez zatrudnionych, gdyż w tym
stanie rzeczy sami nie wiedzieli dla kogo, w jakim czasie i na jakich warunkach pracują.
W następstwie poczynionych w toku kontroli ustaleń inspektor pracy wytoczył przed sądem rejonowym – sądem pracy i ubezpieczeń
społecznych na rzecz 24 zatrudnionych powództwo o ustalenie stosunku pracy przeciwko dwóm spółkom tworzącym konsorcjum. Na
wniosek pozwanych spółek w toku postępowania pozwano jeszcze
obie agencje pracy tymczasowej. Wszystkie osoby, na rzecz których inspektor pracy wytoczył powództwo, przystąpiły do postępowania
w charakterze strony.
Po przeprowadzonych ośmiu rozprawach 30 września 2014 r. sąd rejonowy wydał wyrok ustalający istnienie stosunku pracy pomiędzy
wszystkimi 24 powodami a jedną ze spółek tworzących konsorcjum.
W odniesieniu do pozostałych pozwanych sąd oddalił powództwo.

Bez względu na nazwę
W uzasadnieniu wyroku sąd podkreślił, że w warunkach gospodarki
rynkowej swoboda kształtowania przez strony treści umowy nie jest
nieograniczona, a wola stron w świetle art. 22 § 11 i § 12 k.p. nie ma decydującego znaczenia. Art. 22 § 1 k.p. definiuje stosunek pracy jako relację dwustronną, w której pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a
pracodawca zobowiązuje się do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem. Jednocześnie ustawodawca zastrzegł w art. 22 § 11 k.p., że zatrudnienie w warunkach określonych w § 1 jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, bez względu na nazwę zawartej przez strony
umowy. Mimo że art. 22 nie wyklucza możliwości zawierania umów cywilnoprawnych w tych wszystkich przypadkach, gdy zgodne to jest z
charakterem i celem świadczonej pracy, to zasadniczym zadaniem
tego przepisu jest przeciwstawianie się praktyce zawierania umów
prawa cywilnego w celu obejścia przepisów, w szczególności ochronnego ustawodawstwa pracy oraz opłacania składek na ubezpieczenie
społeczne. Stosownie do funkcji ochronnej prawa pracy cywilistyczna
zasada wolności umów w tym zakresie zostaje ograniczona i podporządkowana bezwzględnie obowiązującemu przepisowi ochronnemu
prawa pracy i ogólnie obowiązującemu porządkowi prawnemu.
Sąd ustalił, że powodowie wiedzieli, jakie umowy podpisują. Godzili
się na ich warunki i nie działali pod wpływem błędu, gdyż zamiar stron
co do treści umowy był zgodny. Jednakże istnienie w analizowanym stosunku prawnym cech podporządkowania, starannego działania w procesie pracy, ciągłości świadczenia pracy oraz obowiązku osobistego jej
świadczenia przesądza o tym, że można i należy tu mówić o istnieniu
stosunku pracy.
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Inspektor pracy wytoczył
przed sądem rejonowym –
sądem pracy i ubezpieczeń
społecznych na rzecz
24 zatrudnionych powództwo o ustalenie stosunku
pracy przeciwko dwóm
spółkom tworzącym konsorcjum.

W odniesieniu do równoczesnego
współistnienia kilku umów-zleceń z różnymi podmiotami zatrudniającymi sąd wskazał, że zasadą jest, że z tym samym pracodawcą, w zakresie wykonywania pracy
tego samego rodzaju, pracownik może pozostawać tylko w jednym stosunku pracy.
Zasadę jednego stosunku pracy należy pojmować również w ten sposób, że w tym samym czasie, wykonując te same obowiązki,
pracownik nie może jednocześnie świadczyć pracy na rzecz dwóch pracodawców,
może mieć tylko jednego pracodawcę.
Podczas analizy, który z pozwanych w
przedmiotowej sprawie był pracodawcą
powodów, sąd wykluczył dopozwane
agencje pracy tymczasowej, wskazując, że
istotą umowy o pracę tymczasową jest
zwerbowanie pracownika i skierowanie go
do pracy tymczasowej. Nie spełnia tych warunków sytuacja, w której w tym samym zakładzie pracy te same osoby, wcześniej już
zatrudnione przez spółki konsorcjum, wykonują te same obowiązki w sposób ciągły.
W okolicznościach przedmiotowej sprawy

nie doszło do żadnych działań związanych
z rekrutacją i pozyskaniem nowych pracowników przez agencje pracy tymczasowej. Pracodawca użytkownik nie zmienił
załogi, cały czas zatrudniał te same osoby i
nie poszukiwał nowych pracowników. Dlatego sąd uznał, że umowy z agencjami pra-
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cy tymczasowej zostały zawarte w sposób
sprzeczny z zakazem wynikającym z treści
art. 4 ustawy o zatrudnianiu pracowników
tymczasowych i żadna z tych agencji nie
może być uznana za pracodawcę.
Co do pozwanych spółek tworzących
konsorcjum z uwagi na to, że pozwani nie
złożyli umowy konsorcyjnej i nie można
było jednoznacznie ustalić, jak unormowali
swoją współpracę, przepływy majątku, zakres odpowiedzialności względem siebie
nawzajem i względem osób trzecich, sąd
uznał, że należy ocenić, która ze spółek pełniła wiodącą rolę w relacji z pracownikami,
w rozliczeniu z nimi. Sąd po dokonaniu
analizy w tym zakresie uznał za pracodawcę spółkę, której zaangażowanie w realizację całego przedsięwzięcia było kilkadziesiąt razy większe niż drugiej spółki współtworzącej konsorcjum.

Wartość dodana
Finał XV edycji konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla
uczniów z zakładów rzemieślniczych „Bezpiecznie od startu”, którego współorganizatorem merytorycznym jest Państwowa
Inspekcja Pracy, odbył się 19 maja br. w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie. Zwyciężyła Klaudia Liwosz z Krosna, reprezentująca Izbę Rzemieślniczą w
Rzeszowie.

Przełamanie praktyki
Ustalenie istnienia stosunku pracy doszło do skutku, mimo że spółki tworzące
konsorcjum przedstawiały w toku postępowania liczne wyroki sądów pracy z całej
Polski, które oddalały powództwa o ustalenie stosunku pracy wytoczone spółkom
przez innych ochroniarzy.
Przedstawiony przypadek dobitnie
wskazuje, że warto angażować się w sprawy, które z uwagi na utrwaloną (także
orzecznictwem sądowym) praktykę i skomplikowany stan faktyczny na pierwszy rzut
oka wydają się beznadziejne. W przedmiotowej sprawie wysiłek inspektora pracy
włożony w prowadzenie postępowania
przed sądem zaowocował wyrokiem przełamującym dotychczasową praktykę orzekania w podobnych sprawach. Jeśli wyrok
I instancji zostanie utrzymany przez sąd
okręgowy, stanowić to będzie swego rodzaju precedens, który może być wykorzystany do dalszej walki z patologiami w zatrudnieniu, występującymi na rynku usług
ochroniarskich.
główny specjalista
Joanna Drawnel-Jankowska
nadinspektor Piotr Mędrkiewicz
OIP Gdańsk
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W centralnych eliminacjach na 100 możliwych punktów
zdobyła aż 94, pokonując wszystkich uczestników konkursu
z całej Polski. Po ogłoszeniu wyników skromnie mówiła, że
sama nie wie, jak to się stało, bo test końcowy, składający się
z 80 pytań, był naprawdę trudny, zwłaszcza zagadnienia z
prawa pracy. Zarówno do etapu regionalnego, jak i centralnego przygotowywała się głównie sama, choć do konkursu
wytypowała ją nauczycielka zawodu ze szkoły, w której uczy
się w Krośnie. Zachęciło ją to, że laureaci konkursu są częściowo zwolnieni z czeladniczych egzaminów końcowych. W
przyszłości Klaudia chce być fryzjerką i mieć własny zakład,
więc na pewno wykorzysta swoją znajomość przepisów prawa pracy i bhp.
Choć przyszły mechanik samochodowy Wojciech Wąsek
z Żywca nie wyjeżdżał z końcowego etapu konkursu w Warszawie z tarczą, to jednak w poczuciu sukcesu, który zagrzewa do dalszej rywalizacji. W ubiegłym roku po raz pierwszy
przystąpił do zmagań wśród młodzieży uczącej się rzemiosła
i dotarł do finału regionalnego w Bielsku-Białej. Wtedy postanowił za rok powalczyć o więcej i to mu się udało, bo teraz
dotarł do centralnych eliminacji. Jeszcze przed ogłoszeniem
wyników zarzekał się, że jakby co, to do trzech razy sztuka.
Chce jeszcze wrócić do Warszawy, którą przy okazji konkursu
oglądał pierwszy raz w życiu. By dojechać z Żywca na test,
musiał wstać o trzeciej rano, tak samo jak Klaudia z Krosna.
Choć wygrała ona i ze stolicy wróci z główną nagrodą – skuterem, to oboje zgodnie twierdzą, że warto było zarwać tę
noc i znosić trudy długiej podróży. Oboje zauważyli też podczas praktyk zawodowych, że wielki wysiłek włożony w na-
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ukę opłaca się, bo pracodawcy inaczej, z respektem, traktują
tych pracowników, którzy znają przepisy i swoje prawa.
Do tegorocznego konkursu młodzież ze szkół rzemieślniczych przygotowała się dobrze, a nawet bardzo dobrze, co
potwierdzają znakomite wyniki; zwyciężczyni zbliżyła się do
maksymalnej liczby punktów, mówił inspektor pracy Artur
Sobota, kierownik sekcji w Departamencie Prewencji i Promocji Głównego Inspektoratu Pracy i jednocześnie jeden z
autorów pytań do ostatniego etapu konkursu. Do łatwych
na pewno nie należały, niekiedy były podchwytliwe. Formularze z odpowiedziami pierwsi uczestnicy konkursu oddawali już po 25 minutach, nie wykorzystując przysługującej
im całej godziny; nie wynikało to jednak z braku wiedzy. Na
dobre przygotowanie niewątpliwy wpływ mieli też nauczyciele i mistrzowie zawodu zrzeszeni w izbach rzemieślniczych. Niektórzy z nich przyjechali do stolicy ze swoimi podopiecznymi.
Ten konkurs to jest kapitalny sposób na popularyzowanie
wśród uczniów rzemiosła wiedzy o bhp i prawie pracy, podkreśla Janusz Borzyński, dyrektor biura Cechu Rzemiosł
Różnych i Przedsiębiorczości w Pułtusku. Podczas ogólnopolskich zmagań towarzyszył laureatce z regionu, Paulinie
Koseli z pierwszej klasy o profilu cukierniczym. Jest z niej
dumny, bo w izbie zajęła pierwsze miejsce. Niezależnie od
wyniku końcowego, jej dokonania traktuje jako wyczyn, bo
swoją wiedzą dziewczyna dorównuje, a czasami wręcz przewyższa niejednego doświadczonego rzemieślnika. To jest
wartość dodana konkursu, za którą trzeba dziękować jego
organizatorom.
Uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i bony upominkowe ufundowane przez Państwową Inspekcję Pracy, a finaliści
– nagrody ufundowane przez Państwową Inspekcję Pracy
oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Na pytanie o to, jak z perspektywy XV edycji konkursu postrzega dzisiejszą młodzież, prezes Związku Rzemiosła Polskiego Jerzy Bartnik mówi, że to są zupełnie inni młodzi ludzie niż ci sprzed lat. Im już nie można nic nakazać, bo znają
swoje prawa. Wykorzystują to w dyskusji i nie sposób tego
podważyć, bo przecież prawo po to jest stanowione, by było
przestrzegane. Ważne, by poszerzać tę świadomość prawną,
a konkurs właśnie temu służy.
Przyszłym rzemieślnikom rywalizującym o laur pierwszeństwa ze znajomości bhp i prawa pracy kibicowała Małgorzata Kwiatkowska, zastępca głównego inspektora pracy. Ciesząc się z ich sukcesów, z dotarcia do centralnych eliminacji,
mówiła, że wszyscy są zwycięzcami; już wygrali, bo mają wiedzę, która w niedalekiej przyszłości zdefiniuje ich jako świadomych pracowników czy pracodawców. To jest przesłanie
konkursu, które urzeczywistniają.
Beata Pietruszka-Śliwińska
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Główną nagrodę zdobyła Klaudia Liwosz z Krosna, drugie miejsce zajął Wawrzyniec Szczepkowski ze Szczecina, a trzecia była Elżbieta Pietralczyk z Kalisza.

Bezpiecznie od startu

Natalia Mlicka

Wymiana doświadczeń

Współczesne problemy

W związku ze współpracą Państwowej Inspekcji
Pracy z francuskim Krajowym Instytutem Pracy,
Zatrudnienia i Kształcenia Zawodowego (INTEFP), w ramach europejskiego projektu dotyczącego delegowania
pracowników, francuski
instytut zaprosił polskich
inspektorów pracy na
szkolenie w Marcy
l’Etoile koło Lyonu.
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W spotkaniu szkoleniowym, które odbyło się w dniach 6-8 października ub.r.,
uczestniczyli inspektorzy pracy z Hiszpanii, Włoch i Polski. Stronę francuską reprezentowali przedstawiciele Dyrekcji Generalnej ds. Pracy Ministerstwa Pracy, Zatrudnienia, Kształcenia Zawodowego i Dialogu
Społecznego z Paryża, kierownictwo regionu Direccte Rhône-Alpes, organizatorzy spotkania – przedstawiciele INTEFP, a
także francuscy kandydaci na inspektorów
pracy, którzy odbyli staż w ośrodkach
szkoleniowych w Polsce, we Włoszech oraz
w Hiszpanii.
Prezentacje i towarzyszące im dyskusje
miały na celu pokazanie, jak funkcjonuje inspekcja pracy we Francji w świetle aktualnie przeprowadzanej reformy, przewidującej zmiany w organizacji wewnętrznej i terytorialnej inspekcji oraz w zakresie jej
ustawowych kompetencji. Podczas spotkania przedstawiono prawa, obowiązki i środki prawne przysługujące francuskim inspektorom w ramach poprzedniego systemu inspekcji pracy oraz po zmianach.
Omawiano praktyczne rozwiązania stosowane w działalności francuskiej inspekcji,
w porównaniu z systemami inspekcji pracy
funkcjonującymi w Hiszpanii, we Włoszech
i w Polsce. Zaprezentowano współpracę realizowaną z partnerami społecznymi oraz
innymi organami administracji publicznej
w Europie w zakresie projektów realizowanych w latach 2011, 2013 i 2014, związanych z tematyką delegowania pracowników w ramach świadczenia usług na terenie Unii Europejskiej. W trakcie wizyty studyjnej w Marcy l’Etoile w INTEFP strona

francuska poruszyła istotne problemy dotyczące nanotechnologii i azbestu.

Skutki nowoczesności
Nanotechnologia stała się obecnie bardzo modnym działem nauki. Nanomateriały wykorzystywane są w większości sektorów gospodarki, coraz częściej występują
w środowisku pracy i życia. Z ich stosowaniem wiążą się jednak pewne zagrożenia, z
których nie wszystkie zostały jeszcze rozpoznane. Rosną w związku z tym wymagania w zakresie uzyskania wiarygodnych i
ogólnie dostępnych informacji dotyczących negatywnych skutków zdrowotnych
wynikających z narażenia na nanocząstki
oraz możliwych sposobów ochrony.
Istnieje konieczność zebrania niezbędnych informacji przed wprowadzeniem nanomateriałów do stosowania na szeroką
skalę, aby uniknąć potencjalnych problemów zdrowotnych, podobnych do tych,
które są związane np. z narażeniem na
azbest. Ważnym mechanizmem przy tworzeniu dobrych praktyk ochrony człowieka
przed szkodliwym działaniem nanoobiektów jest systematyzowanie zagadnień
związanych z nanotechnologiami w postaci przepisów prawa oraz norm. Obecnie są
one w różnym stopniu zawarte w głównych przepisach UE. Przedstawiciele krajów uczestniczących w konferencji podkreślili, że bardzo istotnym wyzwaniem jest zastosowanie znormalizowanych metod w
celu zidentyfikowania zagrożeń zdrowia
pracowników wynikających z narażenia na
nanoprodukty.
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Działania kontrolne francuskiej inspekcji pracy, podobnie jak polskiej,
mają tu charakter rozpoznawczy. Prowadzone są w wybranych częściach
kraju w celu wstępnego ustalenia, w jakich branżach stosowana jest nanotechnologia. Przedstawiciele inspekcji pracy z Polski, Francji, Hiszpanii i
Włoch zgodnie stwierdzili, że rzeczywista wiedza o toksykologicznych właściwościach nanocząstek jest ograniczona, panuje powszechna niepewność co do zagrożeń zdrowia i bezpieczeństwa związanych z nanoproduktami. Obecnie istnieją ograniczone możliwości zasięgnięcia informacji o
występowaniu w produkcie cząstek nano; nie wszyscy producenci stosujący składniki o nanometrowych rozmiarach lub materiały zawierające nanocząsteczki powiadamiają swoich klientów o tym fakcie. Jednak sami wytwórcy nanoproduktów coraz bardziej uświadamiają sobie potencjalne zagrożenia, w większym stopniu dostrzegają kwestie dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy związane ze stosowaniem i posługiwaniem się nanocząstkami.
Francuska inspekcja pracy zamierza kontynuować działania nadzorczokontrolne w branżach wytwarzających, stosujących i posiadających nanomateriały; podobnie postępować będzie Państwowa Inspekcja Pracy w
Polsce. Podejmowane będą również działania prewencyjne w zakresie zapobiegania zagrożeniom zdrowia i życia osób pracujących w kontakcie z
nanomateriałami.

Rosną wymagania
w zakresie uzyskania
wiarygodnych i ogólnie dostępnych informacji dotyczących negatywnych skutków
zdrowotnych wynikających z narażenia na
nanocząstki oraz możliwych sposobów
ochrony.

Ryzykowne usuwanie
Ze względu na swoje właściwości – dobrą izolację termiczną, akustyczną
i odporność na ciepło – azbest był składnikiem wielu materiałów budowlanych. Jednak jego skutki zdrowotne doprowadziły do ograniczenia, a
ostatecznie do zakazu stosowania; wprowadzono też przepisy w zakresie
ochrony osób narażonych.
We Francji stosowanie azbestu zostało zakazane 1 stycznia 1997 r. Obowiązujące prawo dotyczące azbestu skupia się na ochronie ludzi i środowiska. Zgodnie z dyrektywą Komisji Europejskiej (1999/77/WE) całkowity zakaz stosowania i wprowadzania do obrotu azbestu obowiązuje w Unii Europejskiej od 1 stycznia 2005 r. Każde państwo opracowało własne przepisy dotyczące usuwania tego niebezpiecznego materiału; żadne nie utworzyło odrębnego, publicznego funduszu, którego celem byłoby finansowanie prac związanych z usuwaniem azbestu.
Niepokojąca jest skala zjawiska. Przedstawiciele francuskiej inspekcji
pracy podkreślili, że ponad 70% prac związanych z usuwaniem azbestu
wykonywana jest z naruszeniem wymaganych przepisów bezpieczeństwa
pracy. We Francji wprowadzono zaostrzone wymogi – głównie techniczne
i kwalifikacyjne – obowiązujące podczas prac związanych z usuwaniem
azbestu, dotyczące między innymi: środków ochrony indywidualnej i zbiorowej, skróconego czasu pracy podczas wykonywania tego rodzaju pracy,
ograniczenia co do rodzaju umowy, na podstawie której wykonywane jest
usuwanie azbestu przez pracowników (np. zakaz wykonywania pracy
przez pracowników tymczasowych), minimalnego wieku pracownika, wymogów co do oceny ryzyka zawodowego, wymaganych procedur nadzoru medycznego pracowników narażonych na działanie azbestu, szczegółowych szkoleń na temat procedur i technik wymaganych podczas pracy,
wykonywania prac pod stałym nadzorem kierownictwa.
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zabezpieczenia na budowie oraz niewystarczająca ochrona
pracowników podczas prac związanych z usuwaniem azbestu. W tej konkretnej dziedzinie punktem zwrotnym były lata
2011-2012, kiedy to Francja przeprowadziła więcej kontroli
w sektorze budowlanym niż inne kraje UE. Ze względu na
szkodliwe działanie azbestu, który występuje w wielu bardzo
popularnych materiałach użytkowanych w ogólnodostępnych miejscach, francuska inspekcja posiada wyspecjalizowaną grupę inspektorów pracy zajmujących się kontrolowaniem bezpieczeństwa i higieny pracy podczas usuwania
azbestu.

Dyskusja, która wywiązała się podczas spotkania, wykazała, że we Francji występuje ten sam problem co w Polsce –
wielu pracodawców wbrew wymogowi nie zgłasza nadzorowi budowlanemu i inspekcji pracy wykonywania prac związanych z azbestem. W ten sposób starają się oni uniknąć kontroli, co uzasadnia przypuszczenia, że prace wykonywane są
niezgodnie z przepisami bhp. To niepokojące, bowiem usuwanie wyrobów zawierających azbest (pokryć dachowych,
płyt elewacyjnych lub płyt chłodni kominowych, kształtek
ciągów wentylacyjnych i zsypowych, rur kanalizacyjnych,
otulin izolacji termicznych itp.) z obiektów budowlanych i
przemysłowych odbywa się zwykle w przestrzeni publicznej.
Podczas konferencji podkreślano, że z ustaleń inspektorów
pracy wynika, iż nieprawidłowości występują najczęściej w
przedsiębiorstwach rozpoczynających prace z azbestem,
bez właściwego przygotowania zawodowego do wykonywania tego rodzaju robót.
Przedstawiciele francuskiej inspekcji pracy podkreślili, że
główną przyczyną wypadków śmiertelnych i ciężkich w sektorze budowlanym wciąż są upadki z wysokości, niewłaściwe

Ministerstwo pracy we Francji odgrywa wiodącą rolę w tej
dziedzinie, poprzez ciągłe modyfikacje i zaostrzenia ram
prawnych oraz kontrolę nad działalnością firm zajmujących
się usuwaniem azbestu. Ryzyko narażenia na kontakt z
azbestem pozostaje skomplikowanym zagadnieniem. Francuska inspekcja pracy jest zobowiązana do aktualizowania
swoich działań oraz do planowania interwencji w zależności
od potrzeb.
Wizyta polskich inspektorów pracy w ośrodku szkoleniowym w Marcy l’Etoile stworzyła możliwość zapoznania się z
nowym systemem inspekcji pracy we Francji, stała się również okazją do wymiany doświadczeń z kolegami z Francji,
Włoch i Hiszpanii w trakcie dyskusji panelowych.
starszy inspektor Natalia Mlicka
OIP Rzeszów
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Z inspektorskiej praktyki

Anna Smolarz

Na budowach wciąż niebezpiecznie
Od kilku lat Państwowa Inspekcja Pracy
prowadzi działania prewencyjne skierowane do branży budowlanej, mające na celu
poprawę warunków pracy, a co za tym idzie
ograniczenie liczby wypadków w budownictwie. Hasło przewodnie kampanii – „Szanuj życie” – ma przypominać wszystkim
wykonującym prace w budownictwie, co
jest wartością nadrzędną.

zamontowania nieprawidłowej tarczy czy przebywania w
strefie niebezpiecznej związanej z pracą maszyn budowlanych. Inspektorzy pracy podczas kontroli często słyszą tłumaczenie: „przecież tyle razy w ten sposób wykonywaliśmy
te prace i nic się nie stało”. Takie podejście rodzi złudne poczucia bezpieczeństwa i prowadzi do rutyny, co często skutkuje wypadkami. Żeby zobrazować zagrożenia związane z
wykonywaniem pracy na budowach, przytoczę kilka przykładów z życia wziętych.

Dane Głównego Urzędu Statystycznego oraz Państwowej
Inspekcji Pracy pokazują, że liczba odnotowywanych wypadków w ostatnich latach spada, w dalszym ciągu jest jednak zbyt wysoka. W 2014 roku inspektorzy pracy zbadali na
budowach 513 wypadków, w których poszkodowanych zostało 540 osób, z czego 77 poniosło śmierć, a 184 doznały
ciężkich obrażeń.
Na wielu placach budów Lubelszczyzny wciąż jest dużo zagrożeń zdrowia i życia pracowników, a także osób postronnych, nieuczestniczących bezpośrednio w pracach budowlanych. Przykładem może być zdarzenie, do jakiego doszło w
ubiegłym roku w samym centrum Lublina. Kobieta przechodząca tuż obok ogrodzenia budowy biurowca została uderzona w głowę przez spadający z budowy młotek. Przyczyną
wypadku było wygrodzenie zbyt małych stref ochronnych i
niewykonanie daszka ochronnego nad ciągiem komunikacyjnym dla pieszych.
Nieporównywalnie częściej jednak wypadkom ulegają
osoby, które wykonują prace na budowach. W dalszym ciągu
niechlubne pierwsze miejsce zajmują tu upadki z wysokości.
Na pięć wypadków ze skutkiem śmiertelnym, jakie miały
miejsce w bieżącym roku na terenie działania Okręgowego
Inspektoratu Pracy w Lublinie, trzy związane były z wykonywaniem prac na wysokości. Drugie miejsce zajmują wypadki
związane z wykonywaniem prac w wykopie. Były to zdarzenia o różnym stopniu ciężkości, od lekkich po śmiertelne.
Analizując ich przyczyny, można stwierdzić, że często są
skutkiem pozornie błahych nieprawidłowości, na przykład

W Bełżycach prowadzono budowę, której celem było m.in.
wykonanie podpiwniczenia oraz wzmocnienie zewnętrznych i wewnętrznych ścian konstrukcyjnych budynku.
W dniu wypadku poszkodowany, stojąc na betonowej części stropu, skuwał go przy użyciu młota udarowego. Betono-
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Rozbiórki są niebezpieczne

Miejsce na stropie,
na którym stał
poszkodowany.

Fot. Zbysław Momot
wa część nie była trwale połączona z pozostałą częścią stropu i muru, tylko zakleszczona w drewnianej belce stropowej,
przeciętej podczas wcześniejszych prac modernizacyjnych.
W wyniku powstałych drgań ta część stropu oderwała się od
ściany i reszty stropu. Poszkodowany spadł razem ze stropem z wysokości około trzech metrów na poziom niżej i najprawdopodobniej podczas spadania uderzył tyłem głowy o
betonową krawędź stropu. W wyniku odniesionych obrażeń
poniósł śmierć.
Przyczyną tego wypadku był zarówno brak środków
ochrony indywidualnej (chroniących przed upadkiem z wysokości oraz hełmu ochronnego dostosowanego do prac na
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Zakleszczona tarcza
Wypadek wydarzył się we wrześniu 2014 r. na terenie przebudowywanej drogi wojewódzkiej nr 820 w Łęcznej. W dniu
wypadku prowadzona była m.in. wymiana studni rewizyjnej
sieci wodociągowej. Prace związane z demontażem starej
studni sprowadzały się do tego, że na wstępie należało odciąć i zaślepić metalową rurę sieci wodociągowej o średnicy
zewnętrznej 223 mm, połączoną ze studnią. Po wykonaniu
wykopu odsłaniającego rurę w obrębie studni poszkodowany wszedł do niego w celu przecięcia rury przecinarką spalinową, na której zamontowana była tarcza diamentowa o
średnicy 350 mm (przeznaczona do przecinania elementów
betonowych). Warunki przecinania były trudne, gdyż pracę
wykonywano w wykopie o głębokości około 3 m, w którym
znajdowała się woda, grząski grunt i ograniczona przestrzeń.
Poszkodowany przystąpił do przecinania rury. Gdy dokonał
przecięcia, nastąpiło zakleszczenie się tarczy tnącej. Poszkodowany, najprawdopodobniej próbując wyciągnąć przecinarkę, stracił równowagę i upadł razem z pracującą przecinarką. Obracająca się tarcza przecięła tętnicę szyjną, co spowodowało natychmiastową śmierć poszkodowanego.

Ogólny widok miejsca
prowadzenia prac.
wysokości), jak i nieprawidłowości przy prowadzeniu procesu rozbiórki.

Operator nie widzi wszystkiego

Przysypani ziemią
W sierpniu 2014 r. na terenie budowy sieci kanalizacyjnej
w Lublinie w wykopie o głębokości około 4 m doszło do
przysypania znajdujących się tam pracowników ziemią osuniętą ze ściany wykopu. W ramach prowadzonych robót wykonano wykop ziemny o długości około 10 m i głębokości
około 4 m w celu ułożenia sieci rur i połączenia ich z wcześniej wykonaną częścią rurociągu. Wykop przebiegał bezpośrednio przy jezdni, ale ruch na niej nie został wstrzymany.
Pod ziemią wzdłuż jezdni, na wysokości około 80 cm, znajdował się elektroenergetyczny kabel średniego napięcia. Po
wykonaniu wykopu poszkodowani uznali, że mogą dokończyć prace montażowe bez zabezpieczania wykopu przy
użyciu obudowy prefabrykowanej (szalunku), która znajdowała się na placu budowy, tuż obok wykopu. Gdy pracownicy byli na dnie wykopu, jego skarpa od strony jezdni osunęła
się, zasypując ich ziemią – jednego do wysokości szyi, drugiego do połowy ud. W wyniku zdarzenia jeden z poszkodowanych doznał złamania obojczyka, a u drugiego doszło do
stłuczenia stawu skokowego lewego.
Przyczyną tego wypadku był brak skutecznego zabezpieczenia ścian wykopów przed osunięciem oraz lekceważenie
zagrożeń związanych z pracą w wykopach, gdyż silne opady
deszczu w noc poprzedzającą wypadek spowodowały rozmiękczenie gruntu.
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Widok wykopu
z drugiej jego strony.

W lipcu 2014 r. na terenie budowy przepompowni w Łukowie obok małego zbiornika retencyjnego doszło do wypadku pracownika, który wykonywał prace montażowe rur kanalizacyjnych oraz związane z równaniem terenu. W pewnym momencie poszkodowany postanowił zejść po drabinie
do wykopu, w którym budowano przepompownię. Schodząc, oparł się prawą ręką o wystający słup szalunkowy. W
tym czasie operator koparki znajdującej się w bezpośrednim
sąsiedztwie, nie widząc poszkodowanego, obrócił korpus
koparki, który docisnął rękę poszkodowanego do słupa.
Skutkiem zdarzenia była amputacja prawej ręki na wysokości przedramienia.
Przyczyną wypadku było przebywanie poszkodowanego
w strefie niebezpiecznej związanej z pracą urządzeń mechanicznych. Operator nie jest w stanie obserwować wszystkiego, co dzieje się wokół niego, skupia on uwagę na czynnościach, które są jego podstawowym zadaniem (w tym przypadku prace załadunkowe), przez co osoby przebywające w
strefie niebezpiecznej narażone są na niebezpieczeństwo.
Z przytoczonych zdarzeń wynika, że z pozoru proste czynności na budowach mogą się stać przyczyną tragedii. Dlatego tak
ważne jest przestrzeganie przepisów, bo określają one bezpieczny sposób wykonania prac. Nie stworzono ich przecież po
to, by utrudniały pracę, lecz by chroniły zdrowie i życie.
nadinspektor Anna Smolarz
OIP Lublin

Widok ogólny miejsca wypadku.
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„Ograniczenie zagrożeń wypadkowych
przy obsłudze maszyn do robót ziemnych” – pod takim tytułem Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu zorganizował
konferencję podczas odbywających się w
Poznaniu w dniach od 6 do 9 maja br. Międzynarodowych Targów Maszyn Budowlanych, Pojazdów i Sprzętu Specjalistycznego INTERMASZ.
Konferencja odbywała się w ramach Wielkopolskiej
Strategii Ograniczania Zagrożeń Zawodowych w latach
2013-2020, przy współudziale pracodawców zrzeszonych w Porozumieniu dla Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie. Uroczystego otwarcia konferencji dokonała
Iwona Hickiewicz, główny inspektor pracy, która przedstawiła główne założenia ochrony pracy w ramach prewencyjnej działalności Państwowej Inspekcji Pracy.
Okręgowy inspektor pracy w Poznaniu Stanisława Ziółkowska zaprezentowała działania kontrolne i prewencyjne Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu, podkreślając, iż ostatecznym celem pracy pozostaje zawsze
człowiek.
Mirosław Mitkowski z firmy BUDIMEX S.A. przedstawił
procedury zapobiegania wypadkom przy obsłudze maszyn budowlanych, omówił kwalifikacje pracowników do
obsługi maszyn i urządzeń, wydawane przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Zwrócił
też uwagę na konieczność dokładnej weryfikacji dokumentów potwierdzających kwalifikacje pod kątem ich autentyczności. Eugeniusz Radniecki, przedstawiciel firmy
SKANSKA S.A., zaprezentował bezpieczne praktyki podczas wykonywania wykopów ziemnych oraz nowe metody wygradzania stref niebezpiecznych. Romuald Liszkowski, starszy inspektor pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu, omówił typowe wypadki przy pracy w budownictwie występujące przy pracach ziemnych.
Zasady ustalania i podwyższania wysokości składki na
ubezpieczenie wypadkowe omówiła Monika Falkowska-Korek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Poznaniu, a Joanna Jerzycka z Departamentu Prewencji
i Rehabilitacji ZUS przybliżyła zagadnienia związane
z dofinansowywaniem działań zwiększających bezpieczeństwo i higienę pracy. W ostatniej części konferencji
ratownik medyczny Mirosław Warzybok przedstawił
zasady udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków przy pracy.
Jacek Strzyżewski
OIP Poznań

Na targach INTERMASZ
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Fot. Marek Karlik

„Windy”
przyszłości

w Hadze, z których jedna podczas jazdy
w górę unosi część podłogi pomieszczenia muzeum, druga natomiast posiada skomplikowany cylindryczny
kształt i umieszczona jest na zewnątrz
budynku muzeum.

Delegowanie pracowników

O mobilności pracy
III Europejski Kongres Mobilności Pracy poświęcony problematyce delegowania pracowników w ramach świadczenia usług, a
także kwestiom związanym z wprowadzeniem płacy minimalnej w Niemczech, odbył
się 23 i 24 kwietnia 2015 r. w Krakowie.
Jego celem było przekazanie rzetelnej wiedzy na temat prawidłowego rozumienia
obowiązującego prawa oraz informacji o
zmianach, które wpłyną na transgraniczne
świadczenie usług w najbliższym czasie.

W Hadze odbyło się spotkanie Grupy Współpracy Administracyjnej w sprawie
wind. Uczestniczyli w nim
przedstawiciele państw
członkowskich UE: Holandii, Danii, Luksemburga,
Niemiec, Węgier, Litwy, Polski, Portugalii, Austrii, Irlandii, Wielkiej Brytanii, Chorwacji, Finlandii i Szwecji,
a także spoza UE: Norwegii
i Turcji.
Podczas spotkania 23 i 24 kwietnia
br. omówiono zmiany wynikające z nowej dyrektywy dźwigowej 2014/33/EU
oraz związanych z nią norm EN81-20 i
EN81-50. Uczestnikom przedstawiono
prezentacje odnoszące się do tych
przepisów, problematyki odstępstw od
wymagań, kwestii technicznych i legislacyjnych. Omówiono również nowe
wyzwania dotyczące procesów legislacyjnych związanych z planowanym nowym typem urządzeń transportowych,
system MULTI firmy THYSSENKRUPP,
które nie mogą być traktowane jako
windy ze względu na konstrukcję
szachtów, sposób napędu oraz jednoczesne poruszanie się w szachtach wielu kabin.
W części otwartej spotkania przedstawiciele holenderskiego LIFTINSTITUT omówili, z pozycji jednostek notyfikowanych, zmiany dyrektywy i jej
konsekwencje prawne. Uczestnikom
spotkania zaprezentowano nietypowe
rozwiązania konstrukcyjne wind zamontowanych w muzeum Mauritshuis
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Szklany szacht windy zabudowany
w pomieszczeniach muzeum –
widoczna podłoga pomieszczenia,
unoszona jako część zadaszenia
kabiny.

Szklany szacht windy zewnętrznej
z widocznym dnem stanowiącym
jednocześnie maszynownię windy.

Organizatorem wydarzenia było stowarzyszenie Inicjatywa Mobilności Pracy, a merytorycznym partnerem Państwowa Inspekcja Pracy. Swoje wystąpienia zaprezentowali m.in.
prof. Jerzy Hausner, członek Rady Polityki Pieniężnej, Władysław Kosiniak-Kamysz, Minister Pracy i Polityki Społecznej, a także Marianne Thyssen, Komisarz UE ds. Zatrudnienia, Mobilności Pracowników, Spraw Społecznych i Umiejętności. Państwową Inspekcję Pracę reprezentowała Beata

Przedstawiciele Holandii zwrócili uwagę na wyzwania ustawodawcze w
związku z nowymi projektami urządzeń służących do przemieszczania ludzi w budynkach przyszłości, proponowane przez firmę THYSSENKRUPP. System zwany MULTI, napędzany magnetycznie, wykorzystywać będzie pionowe i poziome kanały jezdne, wykonane
w budynkach, dla wielu kabin poruszających się jednocześnie, w pętli. W
związku z tym system, pomimo przeznaczenia identycznego jak dotychczasowe windy, nie będzie mógł być rozpatrywany na podstawie dyrektywy
dźwigowej. Zdaniem prelegentów należy zacząć prace nad ujęciem w ramy
prawne tego typu urządzeń.
Wojciech Dębski
OIP Kraków

Od lewej: Inge Bernaerts, członek Gabinetu Komisarza
UE ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych, Umiejętności i
Mobilności Pracowników, Marianne Thyssen, Komisarz
UE ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych, Umiejętności i
Mobilności Pracowników, Beata Krajewska, główny
specjalista, Departament Legalności Zatrudnienia GIP.
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Krajewska, główny specjalista w Departamencie Legalności
Zatrudnienia GIP, która przedstawiła prezentację dotyczącą
roli PIP jako biura łącznikowego wyznaczonego do współpracy z organami przyjmujących państw członkowskich, odpowiedzialnymi za kontrolę warunków zatrudnienia. Podczas spotkania komisarz Marianne Thyssen i jej współpracowników z reprezentantką PIP skoncentrowano się na doświadczeniach inspekcji pracy w zakresie współpracy w ramach instytucji łącznikowej z odpowiednikami z innych
państw członkowskich, w tym na sposobie przekazywania
informacji; omówiono także trudności ze strony zagranicznych partnerów (brak odpowiedzi na zapytania, długi okres
oczekiwania na odpowiedź). Rozmawiano o działaniach dotychczas podejmowanych przez PIP w celu usprawnienia
współpracy administracyjnej w zakresie delegowania oraz o
innych działaniach, które należałoby podjąć w przyszłości,
aby ułatwić realizację zadań instytucji łącznikowej. Wspomniano również o obawach w związku z nowymi obowiązkami wynikającymi z dyrektywy 2014/67/UE z dnia 15 maja
2014 r. w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia
usług, zmieniającej rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 w
sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym („rozporządzenie w sprawie IMI”).
Komisarz Marianne Thyssen powiedziała między innymi:
„Dyrektywa wdrożeniowa spowoduje zintensyfikowanie
współpracy pomiędzy krajowymi urzędami w zakresie wymiany informacji i wzmocni przestrzeganie zasad. Osobiście
przywiązuję wielką wagę do tego aspektu. Z definicji delegowania wynika, że zjawisko to zawsze zawiera element
transgraniczny. Aby ocenić przestrzeganie przepisów dotyczących delegowania […] prawie w każdym przypadku konieczne będzie zebranie informacji, którymi dysponują urzędy w różnych państwach członkowskich. Musimy znaleźć
skuteczny i efektywny sposób pozyskiwania takich danych –
liczę, że wszystkie krajowe instytucje wniosą wkład, aby ten
cel osiągnąć”.
Departament Legalności Zatrudnienia, GIP
Fot. Piotr Szałański/Inicjatywa Mobilności Pracy
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Obchody Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy
W Wielkopolsce
Zwiedzanie Przedsiębiorstwa Produkcyjno-HandlowoUsługowego MAX-POL w Krotoszynie było pierwszym elementem wielkopolskich obchodów Dnia Bezpieczeństwa i
Ochrony Zdrowia w Pracy. Nowoczesny zakład, laureat XXI
edycji ogólnopolskiego konkursu „Pracodawca – organizator
pracy bezpiecznej”, jest przyjaznym miejscem pracy, w którym pracownicy, w większości osoby niepełnosprawne,
mogą poprzez pracę i program rehabilitacji spełniać swoje
zawodowe aspiracje. Część konferencyjna obchodów odbyła się 24 kwietnia br. w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego.
Wśród zaproszonych gości była Małgorzata Kwiatkowska,
zastępca głównego inspektora pracy, która w imieniu głównego inspektora pracy Iwony Hickiewicz odczytała list okolicznościowy i wraz z okręgowym inspektorem pracy w Poznaniu Stanisławą Ziółkowską wręczyła Andrzejowi Czajce, właścicielowi firmy PPHU MAX-POL, pamiątkową statuetkę i dyplom z okazji 30-lecia istnienia firmy. Burmistrz Krotoszyna Franciszek Marszałek, gratulując jubileuszu, zaprezentował zwiastun filmu promującego miasto. W dalszej części konferencji szefowa poznańskiego OIP-u omówiła działania prewencyjne podejmowane w ramach Wielkopolskiej
Strategii Ograniczania Zagrożeń Zawodowych w latach
2013-2020. Prezentacje dobrych praktyk w zakresie kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków, oprócz firmy MAX-POL, przygotowali przedstawiciele spółki Postęp z
Pniew, a także Etex Building Materials Sp. z o.o. z Widziszewa.
Zabierając głos w dyskusji, Jan Mosiński, przewodniczący
Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Wielkopolska Południowa, zwrócił uwagę na konieczność stałej troski o bezpieczeństwo pracy samych pracodawców i osób kierujących
pracownikami. Mówił też o potrzebie dialogu społecznego
jako formie rozwiązywania problemów w zakładach pracy.
Podobny pogląd wyraził Marek Wiza, członek prezydium
Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”, który od-

czytał skierowany do uczestników obchodów list przewodniczącego Zarządu Regionu Jarosława Lange.
Organizatorem obchodów Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy w Krotoszynie był Okręgowy Inspektorat
Pracy w Poznaniu we współpracy z Urzędem Miejskim w Krotoszynie, Przedsiębiorstwem MAX-POL, Zarządem Regionu
NSZZ „Solidarność” Wielkopolska Południowa oraz Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Oddział Kalisz. W obchodach uczestniczyli przedstawiciele pracodawców, związków zawodowych,
organizacji pracodawców oraz organów nadzoru nad warunkami pracy.
Jacek Strzyżewski
OIP Poznań

Na Podlasiu
Przedstawiciele związków zawodowych, organów nadzoru nad warunkami pracy, organów administracji i pracodawców uczcili 24 kwietnia br. w siedzibie Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność” w Białymstoku Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy.
W trakcie seminarium zorganizowanego przez Zarząd Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność”, Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku oraz Izbę Rzemieślniczą i Przedsiębiorczości w Białymstoku wygłoszono trzy referaty. Marek
Aleksiejuk, okręgowy inspektor pracy w Białymstoku, w
prezentacji „Bezpieczeństwo pracy – przywilej czy obowiązek” przedstawił ocenę stanu bhp w podlaskich zakładach, w
oparciu o działalność kontrolną inspektorów pracy, w tym
związaną z wypadkami przy pracy badanymi przez Państwową Inspekcję Pracy. Uczestników seminarium zapoznano z
kierunkami działań kontrolnych Okręgowego Inspektoratu
Pracy oraz prewencyjno-informacyjno-promocyjnych.
Zbigniew Lenart, prezes Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Białymstoku, w wystąpieniu „Kształtowanie kultury pracy w środowisku młodzieży uczącej się zawodu w
rzemiośle – pracowników młodocianych” skoncentrował się
na zagadnieniu kształtowania właściwych postaw młodych
ludzi, którzy są najbardziej narażeni na zagrożenia w pracy.
Józef Mozolewski, przewodniczący Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność” w referacie „Negatywne skutki
nadużywania atypowych form zatrudnienia” wskazywał nieprawidłowości w gospodarce istotnie wpływające na zachowania pracowników w środowisku pracy. Zwrócił uwagę na
udział ruchu związkowego w kształtowaniu bezpiecznych
warunków pracy. W dyskusji podkreślano złożoność warun-

IP 6/2015

ków prowadzenia działalności gospodarczej w naszym kraju,
co w dużym stopniu przekłada się na możliwości kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w zakładach pracy. Podkreślano jednak, że mimo tej nie zawsze
sprzyjającej sytuacji spada wyraźnie liczba ciężkich oraz
śmiertelnych wypadków przy pracy.
Krzysztof Rezanow
OIP Białystok

W Lubuskiem
W auli Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyła się 28 kwietnia br. konferencja „Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie”,
zorganizowana w związku z Dniem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. W trakcie spotkania omówiono stan
bezpieczeństwa pracy w Lubuskiem. Podczas otwarcia konferencji senator RP Stanisław Iwan nawiązał do istoty bezpieczeństwa pracy i kształtowania właściwych relacji pomiędzy pracownikami a pracodawcami. Wprowadzenia w tematykę bezpieczeństwa pracy dokonał Zdzisław Klim, zastępca okręgowego inspektora pracy w Zielonej Górze, który odczytał również list wojewody lubuskiego Katarzyny Osos,
skierowany do uczestników konferencji. Interesujące wyniki
badań zależności pomiędzy poziomem kultury bezpieczeństwa a bezpieczeństwem w pracy zaprezentował prof.
Edward Kowal. Mówił, że poprzez skuteczne oddziaływanie
na poziom kultury bezpieczeństwa można wpływać na poziom wypadkowości w procesie pracy. Podnoszenie poziomu kultury, kształtowanie cech osobistych, odniesienia do
wykonywanych czynności przynoszą dobre efekty w zakresie bezpieczeństwa na terenie zakładu pracy. Robert Michna, kierownik Oddziału Higieny Pracy Wojewódzkiej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp., radził, jak
zachować zdrowie pomimo pracy, jak przeciwdziałać wpły-
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wom wielu różnych, niekiedy szkodliwych czynników działających na organizm ludzki w środowisku pracy. Z kolei dr Roman Pilecki, kierownik Działu Organizacji i Nadzoru Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Zielonej Górze, mówił o medycynie pracy jako dynamicznej dziedzinie wiedzy i
o zdrowiu pracowników; podkreślił, jak duży wpływ na ich
zdrowie mają przyzwyczajenia i odpowiedni styl życia. Sposoby przeciwdziałania negatywnym skutkom stresu w miejscu pracy zaprezentował inspektor pracy Sławomir Nowak,
tematykę odpowiedzialności z tytułu wypadków przy pracy
przybliżył Bogusław Łój, wiceprezes Sądu Okręgowego w
Zielonej Górze.
W drugiej części konferencji działania ZUS z zakresu prewencji wypadkowej omówił Piotr Leśniak, zastępca dyrektora Oddziału ZUS w Zielonej Górze, a cele strategiczne bhp,
stosowane rozwiązania techniczne służące poprawie bezpieczeństwa pracy na budowach oraz wszelkie inne działania ponadstandardowe firmy SKANSKA zaprezentował Paweł Skrzypczak, dyrektor projektów. Firma SKANSKA S.A.
Oddział Budownictwa Ogólnego w Szczecinie jest laureatem
I miejsca w ubiegłorocznej edycji konkursu „Buduj bezpiecznie”. O roli związku zawodowego w kreowaniu bezpiecznych
warunków pracy mówił Bogusław Motowidełko z ZR NSZZ
„Solidarność”. Szczegółową analizę kilku wypadków przy
pracy przedstawił Piotr Rogowski, główny specjalista bhp,
reprezentujący OSPSBHP w Zielonej Górze. Przykłady wypadków przy obsłudze urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych podał Ryszard Furtak, kierownik Działu Urządzeń
Ciśnieniowych Oddziału UDT w Zielonej Górze.
Konferencja miała charakter otwarty. Uczestniczyło w niej
około 180 osób. Cieszyła się też dużym zainteresowaniem
mediów.
Barbara Babicz
OIP Zielona Góra

dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, wskazując, iż
powinność ta należy do podstawowych zadań dyrektora placówki.
Ponadto udzielono szeregu porad prawnych z zakresu bhp
przy prowadzonych pracach budowlanych oraz – wychodząc naprzeciw oczekiwaniom dyrektora placówki – zaproponowano przeprowadzenie przez OIP w Lublinie szkolenia
z zakresu bhp przy pracach budowlanych prowadzonych w
wykopach, dla uczniów i nauczycieli. Dodatkowo do starosty, czyli organu prowadzącego, wystosowano pismo „profilaktyczne”, informujące o stwierdzonych podczas kontroli
nieprawidłowościach, jednocześnie przypominając, iż zgodnie z dyspozycją art. 23714 ust. 1 Kodeksu pracy to właśnie samorządowy organ prowadzący, sprawujący nadzór nad podległą mu jednostką organizacyjną, zobowiązany jest do
udzielania pomocy w kształtowaniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy; w szczególności winien udzielać
pomocy przy wykonywaniu zadań z zakresu bhp. Wobec
winnych nieprawidłowości wyciągnięto konsekwencje przewidziane prawem.

Uczniowie
bez zabezpieczeń
Inspektorzy z Okręgowego Inspektoratu
Pracy w Lublinie przeprowadzili na przełomie października i listopada ub.r. kontrolę
w związku z zagrożeniem życia lub zdrowia
osób wykonujących prace remontowo-budowlane przy jednym z budynków w Nałęczowie. Polegały one na dociepleniu i realizacji pionowej izolacji przeciwwilgociowej
ścian fundamentowych budynku.
Remontowany budynek wchodzi w skład publicznej placówki oświatowej w Nałęczowie, dla której organem prowadzącym jest powiat, będący jednocześnie inwestorem. Prace
remontowo-budowlane wykonywane były w ramach prowadzonych zajęć lekcyjnych przez dziewięciu uczniów centrum kształcenia zawodowego, głównego wykonawcy prac.
Opiekę dydaktyczną i nadzór nad sposobem wykonywania
pracy oraz zapewnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków uczestnictwa w zajęciach organizowanych poza
obiektami CKZ sprawował nauczyciel zawodu.
Czynności kontrolne inspektorów pracy w dniu 30 października ub.r. dotyczyły prac remontowych izolacji ścian
przyziemia fundamentów. Na terenie wykonywanych robót
prowadzone były wykopy, mające na celu odsłonięcie ścian
podpiwniczenia, by można było dostać się do poziomu ław
fundamentowych i założyć izolację pionowej ściany budynku, zabezpieczającą przed wilgocią. W dniu kontroli uczniowie pracowali w wykopie wąskoprzestrzennym o długości
ok. 3,5 m, szerokości ok. 0,8 m i głębokości ok. 1,4 m, wzdłuż
ściany remontowanego budynku; przyklejali folię budowlaną do wcześniej oczyszczonej i zabezpieczonej ściany. Boki
wykopu, w którym pracowali, nie były zabezpieczone przed
osunięciem, ponadto brakowało bezpiecznego zejścia do
wykopu, a sam urobek składowany był przy jego krawędzi, w
klinie naturalnego odłamu gruntu.
Uczniowie nie zostali wyposażeni w środki ochrony indywidualnej głowy (hełmy ochronne), a czterech spośród nich
nie posiadało odzieży roboczej – spodni i obuwia roboczego
(byli w dresach i obuwiu sportowym). W przypadku braku
hełmów ochronnych było to o tyle istotne, że w tym samym
czasie na dachu inna firma budowlana wykonywała prace
murarskie przy naprawie komina. Skuwane z komina i spa-
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dające z dachu odłamki tynku mogły spaść na uczniów przebywających w wykopie.
Inspektor pracy wydał decyzje regulujące nieprawidłowości, odniósł się do sprawy środków ochrony indywidualnej
oraz odzieży i obuwia roboczego. Zgodnie z otrzymanymi
wyjaśnieniami zarówno hełmy ochronne, jak i wymagana
odzież i obuwie były w dyspozycji nauczyciela i znajdowały
się w CKZ; nie zostały pobrane przed wyjazdem na budowę.
Zespół inspektorów pracy 3 listopada ub.r. ponownie udał
się na teren budowy, gdzie uczniowie remontowali jeden z
budynków. Stwierdzili, że wydane wcześniej decyzje, m.in. w
związku z wstrzymaniem prac w wykopie, zostały wykonane.
Niemniej jednak stwierdzono także, iż pod nadzorem nauczyciela jeden z uczniów zagęszczał mechanicznie grunt w
innym miejscu niż wcześniejszy wykop, obok schodów prowadzących do budynku. Nie został wyposażony w ochronniki słuchu i wymagane rękawice przeciwwibracyjne, mimo
istniejącego obowiązku. W wyniku wydanej ustnej decyzji w
tej sprawie zaprzestano prac z użyciem zagęszczarki i usunięto ją z terenu prowadzonych prac.
Czynności kontrolne zostały zakończone wraz z podpisaniem protokołu kontroli przez dyrektora centrum kształcenia
zawodowego. Wówczas ponownie przedstawiono wszystkie
wydane (i zrealizowane) w czasie kontroli decyzje oraz poinformowano o obowiązkach spoczywających na dyrektorze,
tj. zapewnieniu bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu i uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę, również poza obiektami należącymi do placówki. W sposób jednoznaczny i kategoryczny reguluje to § 2 rozporzą-
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Postscriptum
Dostrzegając problem, 21 listopada ub.r podczas kolejnego spotkania Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie poruszono m.in. sprawy związane z zagrożeniem
uczniów szkół zawodowych uczestniczących w procesie budowlanym. Oprócz przedstawicieli organów nadzoru nad
warunkami pracy, władz wojewódzkich i samorządowych
uczestniczyli w nim również członkowie izb samorządów zawodowych oraz kuratorium oświaty. W trakcie spotkania
przedstawiono uprawnienia poszczególnych urzędów w zakresie pociągania do odpowiedzialności zawodowej osób
pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie oraz zaprezentowano dokumentację fotograficzną wykopów, w których pracowała młodzież, charakteryzując zagrożenia bhp i opis naruszeń. Chodziło o uzmysłowienie
osobom pełniącym samodzielne funkcje kierownicze (kierownikom budów), że również na nich spoczywa obowiązek
zapewnienia bezpiecznych warunków wykonywania prac
budowlanych; i to nie tylko wobec osób świadczących pracę
zarobkową, ale wszystkich uczestniczących w procesie, w
tym i uczniów odbywających praktyki.
Dyrektor CKZ zgłosił chęć uczestnictwa w programach
prewencyjnych organizowanych przez PIP, ukierunkowanych na poprawę warunków bhp w budownictwie. W dniu
28 stycznia br. inspektorzy pracy Wojciech Dziedzic i Ireneusz Turowski przeprowadzili w CKZ szkolenie związane z zagrożeniami podczas prowadzonych prac budowlanych. Tematem szkolenia były zagrożenia i sposoby przeciwdziałania
im w trakcie robót budowlanych w wykopach i na wysokości.
Uczestniczyło w nim 72 uczniów klas budowlanych oraz
7 nauczycieli zawodu.
Z informacji zwrotnych od nauczycieli wynika, że bardzo
wysoko ocenili szkolenie. Stwierdzili, że od dawna istniała
potrzeba jego przeprowadzenia. Mówili, że mają przygotowanie merytoryczne i pedagogicznie do nauczania zawodu,
nie są jednak na bieżąco z przyjętymi w budownictwie rozwiązaniami zapewniającymi bezpieczne warunki pracy. Nie
są praktykami, w związku z czym nie identyfikują właściwie
zagrożeń dla zdrowia i życia związanych z procesem budowlanym. W trakcie zajęć prowadzonych w warsztatach szkolnych nie mają możliwości zaprezentowania i zaszczepienia
u młodzieży właściwego stosunku do zagadnień bhp. Taka
możliwość pojawia się dopiero podczas prac prowadzonych
na normalnych budowach, lecz – jak pokazało życie – część
nauczycieli i osób nadzorujących nie przygotowuje do bezpiecznego wykonywania prac.
Z dokumentacji OIP Lublin
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Dokończenie ze strony 36.

Przygnieciony przez wózek
Droga transportowa przez pomieszczenie hali granulacji, po której poruszał się poszkodowany, prowadziła
pod przenośnikiem taśmowym łączącym dwa układy instalacji produkcyjnej. Przenośnik został położony na stalowej konstrukcji zbudowanej z
dwóch dwuteowników i przebiegał
pod skosem, przez co w najniższym
miejscu wysokość od posadzki hali
do konstrukcji z teowników wynosiła
270 cm, a w najwyższym 318 cm. Szerokość przejazdu wynosiła 667 cm.
Aby przewieźć worki, pracownicy podwieszali je na widłach wózka za specjalnie przeznaczone do tego uszy, po
jednym worku o masie 500 kg na każdym z ramion. Widły wózka podnoszono następnie do góry na taką wysokość, aby worki wisiały nad ziemią.
W wyniku oględzin miejsca wypadku
inspektor pracy stwierdził, że oznakowanie drogi transportowej w pomieszczeniu hali granulacji było niewidoczne, a konstrukcja podtrzymująca przenośnik nie została oznakowana barwami bezpieczeństwa. W miejscu przejazdu brakowało także informacji o wysokości, na jakiej znajduje się przenośnik.
Inspektor wydał decyzje w tych sprawach. Jeszcze w trakcie kontroli pracodawca odpowiednio oznaczył drogę
transportową i konstrukcję przenośnika oraz zapewnił informację o wysokości przejazdu.
Inspektor ustalił również, że maszt
wózka marki Nissan, którym początkowo posługiwał się poszkodowany, był
trzyczęściowy, przez co przy zawieszeniu ładunku na widłach nie wysuwał się
znacząco ponad kabinę operatora. Wózek marki Still posiadał maszt dwuczęściowy i w tej samej pozycji roboczej
jego maszt był wysunięty wyżej. W
dniu wypadku poszkodowany naj-
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prawdopodobniej nie uwzględnił tej
różnicy w wysokości, na którą wysuwały się maszty w pojazdach. Oględziny
miejsca zdarzenia wykazały, że poszkodowany wjeżdżał w zakręt w pobliżu
miejsca, gdzie wysokość przejazdu
była najniższa i uderzył masztem wózka w konstrukcję podtrzymującą prze-

nośnik blisko niższego końca jego ułożenia. W wyniku silnego uderzenia i
przesunięcia się wózka doszło też
prawdopodobnie do zmiany położenia
(bujnięcia się) przewożonych worków,
a tym samym przesunięcia się środka
ciężkości pojazdu i w konsekwencji do
jego przewrócenia się na bok.

W opinii inspektora przyczyny wypadku były następujące: używanie
przez poszkodowanego niewłaściwego wózka (z wyższym masztem), bez
wcześniejszego upewnienia się co do
możliwości przejazdu; nieużywanie
przez pracownika urządzeń zabezpieczających (niezapięcie pasów bezpieczeństwa); niedostateczna koncentracja uwagi na wykonywanej czynności;
niewłaściwa stateczność – przesunięcie się środka ciężkości wózka w wyniku uderzenia i przechylenia się transportowanych worków; brak sygnaliza-

cji zagrożeń – brak oznakowania barwami bezpieczeństwa konstrukcji
podtrzymującej przenośnik oraz
oznaczenia dopuszczalnej wysokości
pojazdu.
Jacek Żerański
OIP Olsztyn
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Przygnieciony przez wózek
Na terenie zakładu produkcyjnego należącego
do firmy z branży chemicznej doszło w styczniu br. do wypadku.
Przewrócił się wózek jezdniowy, a pracownik został przygnieciony przez
kierowany pojazd, w wyniku czego doznał licznych urazów. Badający
zdarzenie inspektor pracy stwierdził, że do wypadku doszło, ponieważ
poszkodowany kierował
niewłaściwym wózkiem
i nie zapiął pasów bezpieczeństwa.

W dniu zdarzenia poszkodowany, 29-letni pracownik zatrudniony w zakładzie niespełna trzy miesiące wcześniej, został przydzielony do pracy przy konfekcjonowaniu
nawozów ogrodniczych. Miał dostarczać
produkty w celu wsypania ich do kosza
znajdującego się w hali granulacji. Przejeżdżając przez tę halę wózkiem, który na widłach miał zawieszone dwa worki typu
„big-bag” o łącznej masie około jednej
tony, pracownik uderzył masztem wózka w
dwuteownik podtrzymujący konstrukcję
przenośnika taśmowego, przechodzącego
ponad ciągiem komunikacyjnym w hali. W
wyniku uderzenia wózek przewrócił się, a
rama kabiny uderzyła operatora – kierowcę
w plecy i przygniotła go do podłogi. Pierwszej pomocy udzielili poszkodowanemu
inni pracownicy, którzy podnieśli wózek i
wyciągnęli kolegę, a następnie wezwali pogotowie ratunkowe. W szpitalu stwierdzono liczne obrażenia, w tym ostrą niewydolność oddechową, wstrząs septyczny, stłu-

czenie płuc, złamanie dwóch żeber i kości
biodrowej.

Przyczyny wypadku
Jak ustalił inspektor pracy, poszkodowany miał wymagane kwalifikacje do kierowania wózkiem, a pojazd, którym kierował
(wózek widłowy podnośnikowy marki
STILL, typ RC40-16T, rok produkcji 2013),
posiadał deklarację zgodności z dyrektywą
maszynową 2006/42/WE. Pracodawca okazał inspektorowi ważne badanie techniczne wózka oraz aktualną decyzję UDT dopuszczającą pojazd do eksploatacji. Na zlecenie policji wózek został poddany badaniu przez biegłego. Z jego ekspertyzy wynikało, że układy pojazdu, tzn. podnoszenia,
kierowniczy, napędowy, hamulcowy oraz
elektryczny, przed wypadkiem były sprawne technicznie. Jedynie ogumienie nie
spełniało wymagań określonych instrukcją
(zbyt mała głębokość bieżnika).
Inspektor pracy stwierdził, że w dniu zdarzenia poszkodowany pracował przy zasypywaniu kosza znajdującego się w hali granulacji. W tym celu jechał wózkiem widłowym marki Nissan do pomieszczenia magazynu pod wiatą, zaczepiał na widłach
dwa worki typu „big-bag” i przewoził je do
hali granulacji w pobliże koszy zasypowych. Następnie po ustawieniu worków
nad koszem wysypywał ich zawartość. Sam
poszkodowany zeznał, że zanim doszło do
wypadku, przywiózł z magazynu już kilka
worków z nawozami. Wszystkie transporty
wykonano wózkiem widłowym marki Nissan. W pewnym momencie pracownik z innego działu powiedział poszkodowanemu,
że potrzebuje jego wózka w innej hali, a w
zamian zostawił mu wózek marki Still. Jak
ustalono, zamiana wózków zdarzała się w
zakładzie już wcześniej, ponieważ wózkiem marki Nissan można było znacznie
wyżej podnosić ładunek.
Dokończenie na stronie 34.

Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu

Pracownicy Państwowej Inspekcji Pracy
w 2015 roku

Oddział PIP w Jeleniej Górze

Oddział PIP w Kłodzku

I rząd od lewej: Dorota Szewczyk, st. inspektor pracy; Małgorzata Marcinkowska, st. inspektor pracy; Mariola Smolnicka-Gojdka, inspektor pracy; Ewa Polkowska-Górecka, st. inspektor pracy; Aleksandra Pogorzelska, st. radca; Barbara Galec, nadinspektor; Mirosław Kocuba, nadinspektor, kierownik oddziału.
II rząd: Izabela Spendowska, radca; Jadwiga Karst, st. specjalista; Bogna Garbarska, radca; Beata Ćwiąkało, st. inspektor
pracy; Jan Zienkiewicz, st. inspektor pracy; Lesław Matejski, inspektor pracy.
III rząd: Romuald Trybuchowski, st. radca; Dawid Uzorko, stażysta; Jacek Białorusów, st. inspektor pracy; Wojciech Kłyk,
st. inspektor pracy; Janusz Ambroży, st. inspektor pracy; Jarosław Siegieda, st. inspektor pracy; Tomasz Krawczyszyn, st.
inspektor pracy; Andrzej Łapa, st. inspektor pracy; Anna Szustak, gł. specjalista; Jarosław Jadwiński, mł. inspektor pracy;
Małgorzata Januszewska, inspektor; Elżbieta Sulewska, radca; Ewa Śliwa, st. inspektor pracy; Wojciech Buczek, st. inspektor pracy; Paweł Ćwiek, st. inspektor pracy; Jarosław Branicki, mł. specjalista.

I rząd od lewej: Agnieszka Kułaczkowska, st. inspektor pracy; Zdzisław Kowalski, nadinspektor, kierownik oddziału;
Renata Wirt-Krzywiecka, st. inspektor pracy.
II rząd: Iwona Wajsowicz, radca; Marek Januszkiewicz, st. inspektor pracy; Katarzyna Skrzat, st. specjalista; Ewa Sowińska, radca; Zbigniew Rudnicki, nadinspektor; Bartłomiej Mróz, st. inspektor pracy; Kazimierz Chrobak, specjalista;
Dariusz Redlicki, st. inspektor pracy.
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Oddział PIP w Legnicy
I rząd od lewej: Marcin Kiercz, st. inspektor; Jerzy Maliszewski, nadinspektor; Wojciech Żukiewicz, st. inspektor;
Dariusz Żwirski, st. inspektor; Grażyna Hałucha, st. księgowa; Mirosława Wszołek, st. maszynistka; Andrzej Szczepaniak, doradca OIP; Maria Michoń, zastępca okręgowego inspektora pracy ds. prawno-organizacyjnych; Małgorzata
Łagocka, okręgowy inspektor pracy; Arkadiusz Kłos, zastępca okręgowego inspektora pracy ds. nadzoru; Agata Kostyk-Lewandowska, mł. inspektor, rzecznik prasowy; Bożena Łata, st. inspektor; Ewa Kulig, mł. inspektor; Magdalena
Wikar, st. referent; Anna Łeszkiw, st. inspektor; Mariola
Dyka, statystyk; Roman Bizunowicz, nadinspektor.
II rząd: Ryszard Ważny, mł. specjalista; Małgorzata Budzyńska, st. inspektor; Tomasz Chmura, st. inspektor; Anna
Lichodziejewska-Śmietana, księgowa; Dariusz Siwczyński, nadinspektor; Marta Makowska, st. inspektor; Beata
Tomaszewicz, st. referent; Rafał Trela, st. inspektor; Renata
Kaśkos, st. inspektor; Czesław Maj, gł. specjalista; Edyta Koszykowska, statystyk.
III rząd: Elżbieta Rowińska, radca; Ewa Wysocka, mł. inspektor; Danuta Syska, st. księgowa; Bożena StaszowskaSzwed, st. inspektor; Grażyna Kopacka, mł. specjalista; Kazimierz Hałucha, st. inspektor; Kazimierz Bełko, nadinspektor; Mirosław Szczepaniak, st. inspektor; Marek Łeszkiw, kierownik Sekcji Analiz.

IV rząd: Jolanta Śmigielska, st. statystyk; Justyna Wnętrzak, radca; Izabela Przybyłkiewicz, st. radca; Lucyna Popek, radca; Alicja Łyszczarz, st. księgowa; Dariusz Straniec,
gł. księgowy; Agnieszka Rokicka-Zalewska, st. inspektor;
Marta Łopuch, mł. inspektor; Marek Bracichowicz, nadinspektor; Wojciech Woliński, inspektor; Andrzej Wlazło, st.
inspektor.
V rząd: Karolina Grześniak-Kościołek, st. inspektor; Dorota Chreściak, radca; Danuta Łakomiec, st. radca; Monika
Hagner, mł. specjalista; Waldemar Stanisławski, st. inspektor; Lech Bochna, st. radca; Andrzej Wileczko, st. inspektor;
Kamila Popiel, st. inspektor; Marek Pacyna, st. inspektor;
VI rząd: Arkadiusz Dybek, st. inspektor; Anita Mroczyńska, st. radca; Janusz Pławiak, st. inspektor; Andrzej Zalewski, st. inspektor; Aleksander Bojko, st. inspektor; Krzysztof
Trznadel, st. inspektor; Daniel Zajda, st. inspektor; Łukasz
Paroń, st. inspektor; Zbigniew Pikuta, nadinspektor; Włodzimierz Chimczak, st. inspektor.
VII/VIII rząd: Zbigniew Kołodyński, nadinspektor; Andrzej
Podgórski, nadinspektor; Henryk Trzciński, st. inspektor;
Edward Stefanicki, nadinspektor; Marek Ciechanowski, st.
inspektor; Leszek Wilniewczyc, st. inspektor; Krzysztof Panfil, kierowca; Jakub Miś, st. inspektor; Wiesław Karbowski, st.
inspektor; Roman Bronkowski, st. inspektor; Daniel Zajda,
st. inspektor; Piotr Skotnicki, mł. inspektor.

I rząd od lewej: Stanisław Smolarczyk, st. inspektor pracy; Marzena Górska, mł. specjalista; Adam Kosmaczewski, st. inspektor pracy; Helena Morgownicza, statystyk; Kamila Horbaczewska, radca.
II rząd: Jan Grzegorzewski, st. inspektor pracy; Joanna Domieniuk, inspektor pracy; Małgorzata Roman, st. inspektor
pracy; Ewa Marynowska, st. inspektor pracy; Mirosław Wierzbicki, st. inspektor pracy; Anna Stankiewicz, st. inspektor pracy; Jolanta Kowalska, nadinspektor; Jan Buczkowski, nadinspektor, kierownik oddziału; Arkadiusz Kłos, zastępca okręgowego inspektora pracy we Wrocławiu.
III rząd: Jakub Zatwarnicki, mł. specjalista; Daniel Gałczyk, st. inspektor pracy; Agata Błędowska, inspektor pracy; Jarosław Strączek, st. inspektor pracy; Izabella Podczasik, st. inspektor pracy; Agnieszka Gałecka, st. radca; Ryszard Słowiński,
st. inspektor pracy; Arkadiusz Lebiedziewicz, st. inspektor pracy; Dorota Szewczyk-Staśko, st. inspektor pracy; Jarosław
Głowacki, nadinspektor; Lesław Barczycki, st. inspektor pracy.

Oddział PIP w Wałbrzychu

I rząd od lewej: Roman Hadryś, st. inspektor pracy; Ilona Nowak Urbaś, st. inspektor pracy; Małgorzata Olesiejko, st. inspektor pracy; Jadwiga Fioncek, st. inspektor pracy; Stanisław Herman, st. inspektor pracy; Renata Kost-Borowiec, st. referent.
II rząd: Krzysztof Wójcik, st. inspektor pracy; Małgorzata Filipiak, st. inspektor pracy; Ewa Koronowska-Mowlik, st. inspektor pracy; Małgorzata Kuwałek, st. inspektor pracy; Danuta Możdżeń, radca.
III rząd: Justyna Rogulska, radca; Magdalena Jankowska, st. inspektor pracy; Maria Wszołek, radca; Violetta Florczyk,
st. inspektor pracy; Ryszard Pokojowy, konserwator.
IV rząd: Maciej Kiczak, st. inspektor pracy; Dorota Wawrzyk, radca; Joanna Bartosiak-Kuźniewska, mł. specjalista; Dariusz Klimecki, st. inspektor pracy; Władysław Masełbas, st. inspektor pracy; Izabela Golenia-Mańczak, st. inspektor pracy;
Andrzej Mróz, st. inspektor pracy.
V rząd: Marek Wygrab, st. inspektor pracy; Przemysław Nieczypor, st. inspektor pracy; Renata Dzierzgowska, st. radca;
Mariusz Koziarz, st. inspektor pracy; Stanisław Kaczmarek, st. inspektor pracy; Jarosław Kruszyński, nadinspektor, kierownik oddziału; Maciej Buczkowski, nadinspektor; Sławomir Frąszczak, st. inspektor pracy; Jerzy Nowak, radca; Zdzisław
Twardowski, inspektor pracy.

