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Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na posiedzeniu 25 września 2015 r. przyjął sprawozdanie głównego inspektora pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2014 r.
Opowiedziały się za tym wszystkie kluby poselskie. Sprawozdanie przedstawiła szefowa inspekcji pracy Iwona Hickiewicz. W posiedzeniu wzięli udział także zastępcy głównego inspektora pracy: Małgorzata Hofman i Leszek Zając.
Iwona Hickiewicz podkreśliła, że wszystkie zadania zaplanowane przez PIP na rok 2014, pozytywnie zaopiniowane przez Radę Ochrony Pracy i sejmową Komisję do
Spraw Kontroli Państwowej, zostały w pełni zrealizowane. Przyniosło to wymierne efekty. Działania kontrolnonadzorcze inspekcji pracy doprowadziły bowiem do likwidacji bezpośrednich zagrożeń dla życia i zdrowia 71
tys. pracowników. 7,5 tys. osób będących stronami
umów cywilnoprawnych oraz 1,4 tys. osób pracujących

dla ok. 83 tys. pracowników przysługujące im wynagrodzenia i inne świadczenia ze stosunku pracy na kwotę
105,5 mln zł.
Szefowa PIP zwróciła uwagę, że przyczyną wielu poważnych nieprawidłowości stwierdzanych przez inspektorów pracy, szczególnie w zakresie sposobu zatrudnienia i czasu pracy, jest brak przepisów adekwatnych do
dzisiejszych realiów rynkowych. Liczący już 40 lat Kodeks
pracy mimo kilkudziesięciu nowelizacji staje się coraz

36 Wypadek śmiertelny na placu magazynowym
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Sądowy epilog utrudniania kontroli
Trwająca tak długo kontrola, zaangażowanie i niemała
cierpliwość wykazana przez inspektora pracy przyniosły wymierne efekty dla pracowników, którzy otrzymali
należne im pieniądze. Fakt ten oraz stosunkowo wysoka grzywna powinny przekonać opornego pracodawcę, że nie warto wykorzystywać pracowników i wystawiać na próbę cierpliwości urzędnika państwowego.
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Fot. Krzysztof Białoskórski / Kronika Sejmowa
bez żadnej umowy uzyskało potwierdzenie na piśmie istnienia stosunku pracy. Blisko 11 tys. pracowników różnych branż mogło wykorzystać zaległe urlopy wypoczynkowe. W wyniku realizacji zastosowanych przez inspektorów pracy środków prawnych: poleceń, wniosków
w wystąpieniach i decyzji płacowych wyegzekwowano

bardziej niespójny i niejasny, co znacznie utrudnia jego
przestrzeganie. Istnieje więc pilna potrzeba opracowania
nowych mechanizmów prawnych, dostosowanych do
dzisiejszych potrzeb i wyzwań rynku pracy.
Pozytywną opinię Rady Ochrony Pracy w sprawie sprawozdania głównego inspektora pracy przedstawiła jej
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przewodnicząca poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka. Podkreśliła, że Rada z satysfakcją odnotowała wymierne dla społeczeństwa
korzyści osiągnięte w wyniku
ubiegłorocznej działalności
Państwowej Inspekcji Pracy.
Omówiła
sformułowane
przez ROP zalecenia, których
realizacja powinna przyczynić się do poprawy stanu przestrzegania prawa pracy
w naszym kraju.
W imieniu połączonych Komisji: do Spraw Kontroli Państwowej oraz Polityki Społecznej i Rodziny przyjęcie spra-

wozdania rekomendował
Sejmowi poseł Michał Stuligrosz, podkreślając, że
jest to obszerny i bardzo
dobrze opracowany dokument.
W dyskusji przyjęcie sprawozdania poparły również
kluby poselskie. Ich przedstawiciele dziękowali pracownikom PIP za ich codzienną pracę, zwracali uwagę na profesjonalne przygotowanie przedłożonego Izbie dokumentu. Dzielili się także opiniami na temat pracy urzędu w kontekście poprawy jej efektywności.

Państwowa Inspekcja Pracy ma być tak
zorganizowana i mieć takie uprawnienia, by móc skutecznie realizować swoją misję. A misja jest prosta, jest zdefiniowana. Misja jest jednoznaczna: chodzi o obronę ludzi pracy, tę słabszą
stronę stosunku pracy, którzy muszą
mieć zapewnioną pracę w godnych
warunkach i za godną płacę. To jest

Poseł Jarosław Pięta (PO)
– Państwowa Inspekcja Pracy jest instytucją, której wysiłek przekłada się na
rzeczywistą pomoc, wspieranie w naprawie Polski, państwa polskiego, jak
również służy obywatelom. Na tę chwilę jest jedną z niewielu instytucji, która
w szczególnym zakresie udziela pomocy prawnej obywatelom. […] Inspektorzy pracy, jak również pozostali pracownicy Państwowej Inspekcji Pracy to
specjaliści o najwyższych kwalifikacjach zawodowych. Stąd też uznanie
i podziękowanie za trud, kompetencje
i odpowiedzialność przy podejmowaniu nieraz bardzo trudnych decyzji.
Poseł Ryszard Zbrzyzny (SLD)
– Myślę, że nikt tutaj w Wysokiej Izbie
nie miewa żadnych wątpliwości, że
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Poseł Janusz Śniadek (PIS)
– Przyłączam się do wypowiedzianych już słów podziękowania dla
wszystkich pracowników Państwowej
Inspekcji Pracy, którzy są największym
sojusznikiem pracowników i związków
zawodowych w cywilizowaniu stosun-

Z udziałem głównego inspektora pracy Iwony Hickiewicz 8 września br. obradowała w gmachu Sejmu
Rada Ochrony Pracy. Tematem wiodącym posiedzenia były programy wspierania poprawy warunków
pracy realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ramach funduszu prewencji wypadkowej.
Ustawowym zadaniem ZUS jest wspomaganie płatników
składek w działaniach zapobiegających wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym. Realizując je, ZUS dofinansowuje projekty doradcze i inwestycyjne skierowane na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej. Mogą one dotyczyć identyfikacji zagrożeń w miejscu
pracy i oceny ryzyka zawodowego, wykonania pomiarów
stężeń i natężeń czynników szkodliwych, doboru środków
ochrony indywidualnej, zakupu i instalacji osłon i urządzeń
ochronnych itp. Płatnicy składek mogą się ubiegać o dofi-

O przestrzeganiu prawa
w sklepach

ków pracy w Polsce, tego środowiska,
które na pewno tego wymaga.

podstawowe zadanie, podstawowa misja, podstawowe wyzwanie dla Państwowej Inspekcji Pracy.

Wsparcie
dla programów poprawy bhp

W oświadczeniu złożonym do protokołu w imieniu Klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego poseł Mirosław
Pawlak podkreślił:
– Na ręce pani minister – głównego
inspektora pracy pragnę nie tylko złożyć podziękowanie za ogrom i wkład
pracy, ale również wyrazić szacunek za
jej efekty. Należny szacunek pragnę
okazać także całej rzeszy kontrolerów,
gdyż bez ich intensywnej, pełnej zaangażowania pracy z pewnością nie osiągnięto by takich wyników.
Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego opowiedział się za przyjęciem sprawozdania z działalności PIP w 2014 r.
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Leszek Zając, zastępca głównego inspektora pracy
23 września br. uczestniczył w posiedzeniu sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej, poświęconym działaniom kontrolnym PIP w placówkach
handlowych.
Informację o działaniach kontrolnych prowadzonych
przez Państwową Inspekcję Pracy na rzecz poprawy stanu
przestrzegania przepisów prawa pracy, w
tym bezpieczeństwa i higieny pracy, w placówkach handlowych przedstawiła Halina
Tulwin, dyrektor Departamentu Prawnego
GIP.
Systematyczne prowadzenie kontroli w
placówkach wielkopowierzchniowych przynosi pozytywne efekty. Nieprawidłowości
stwierdzane są sporadycznie i dotyczą niewielkich grup pracowników. – Ujawniane
uchybienia nie miały charakteru systemowego i były w większości wynikiem błędów
osób nadzorujących, planujących i rozliczających pracę w poszczególnych placówkach
– podkreślała Halina Tulwin.

I P 10/2015

nansowanie takich działań. Wysokość dopłaty jest uzależniona od liczby osób, za które płatnik odprowadza składki na
ubezpieczenie wypadkowe.
W celu zmiany tolerancyjnych postaw wobec niebezpiecznego zachowania lub niebezpiecznych warunków ZUS
wprowadził do swojej oferty, dedykowanej pracodawcom
lub osobom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo pracy w
przedsiębiorstwie, bezpłatne szkolenia, materiały informacyjne z zakresu prewencji wypadkowej, broszury, plakaty,
ulotki, płyty CD, karty z instruktażem stanowiskowym, dotyczące bezpieczeństwa pracy. Znaczna część tych materiałów
publikowana jest we współpracy z Państwową Inspekcją Pracy w ramach realizacji postanowień porozumienia o współdziałaniu obu urzędów z listopada 2010 r.
W innej części obrad Rada Ochrony Pracy wyraziła jednogłośne, pozytywne opinie w sprawie zamiaru powołania
przez głównego inspektora pracy Małgorzaty Łagockiej na
stanowisko okręgowego inspektora pracy we Wrocławiu
oraz Agnieszki Kraszewskiej-Godziątkowskiej na stanowisko okręgowego inspektora pracy w Gdańsku.

W ocenie inspekcji skala nieprawidłowości w małych placówkach handlowych jest znacznie większa niż w sklepach
wielkopowierzchniowych. Największy problem stanowi ewidencjonowanie czasu pracy oraz wypłata wynagrodzeń i
świadczeń ze stosunku pracy. Dotyczy to przede wszystkim
wynagrodzenia i dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych. Nieprawidłowości dotyczą także braku badań lekarskich osób zatrudnionych i odpowiednich szkoleń bhp.
Przedstawiciele PIP zadeklarowali prowadzenie dalszych
kontroli wytypowanych placówek. Komisja przyjęła przedstawioną informację. W spotkaniu uczestniczył także dyrektor
Departamentu Nadzoru i Kontroli GIP Krzysztof Kowalik.
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Wymiana informacji
i doświadczeń

Wiadomości
nie tylko z kraju
Pielgrzymka Ludzi Pracy
XXXIII Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę odbyła się
19-20 września br. Tegoroczne hasło przewodnie brzmiało: „Z ochotą serc
do Jasnogórskiej Matki Zawierzenia”. Mszy świętej przewodniczył ks. bp
Artur Miziński, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski. Pielgrzymi uczestniczyli również w Apelu Jasnogórskim, drodze krzyżowej
na Wałach Jasnogórskich i całonocnym czuwaniu modlitewnym w Kapli-

inspektorem pracy Iwoną Hickiewicz. Program
wizyty przewidywał wymianę doświadczeń obu
urzędów, związanych z działalnością prewencyjną skierowaną do najmniejszych pracodawców, mówiono także o współpracy PIP z instytucjami ubezpieczeniowymi w zakresie prewencji
wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
Ponadto w dyskusjach poruszono problematykę zarządzania bhp jako skutecznego narzędzia
ograniczania zagrożeń w zakładach charakteryzujących się dużą wypadkowością. PIP reprezentowali: Stanisława Ziółkowska, okręgowy
inspektor pracy w Poznaniu, Franciszek Grześkowiak, okręgowy inspektor pracy w Zielonej
Górze, Jakub Chojnicki, wicedyrektor Departamentu Prewencji i Promocji w GIP oraz Tomasz
Kozłowski, kierownik oddziału terenowego PIP
w Ostrowie Wielkopolskim.

Spotkania Komitetu
Ekspertów
cy Matki Bożej. Główne uroczystości, w których udział wzięła Iwona Hickiewicz, główny inspektor pracy oraz Małgorzata Hofman, zastępca
głównego inspektora pracy, a także pracownicy Państwowej Inspekcji
Pracy z całej Polski, rozpoczęły się uroczystą mszą świętą. Przewodził jej i
homilię wygłosił metropolita lubelski ks. abp Stanisław Budzik. Licznie
zgromadzeni pątnicy uczestniczyli również w modlitwie różańcowej oraz
wzięli udział w koncercie muzyków Filharmonii Lubelskiej. Pielgrzymki
ludzi pracy zapoczątkował błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko, organizując we wrześniu 1983 roku pielgrzymkę dla robotników Huty Warszawa. Idea błogosławionego ks. Jerzego przerodziła się w coroczną ogólnopolską Pielgrzymkę Ludzi Pracy, odbywającą się zawsze w trzecią niedzielę września.

Z wizytą na Litwie
Na zaproszenie Gintarasa Čepasa, głównego państwowego inspektora
pracy Republiki Litewskiej, 3 i 4 września br. z wizytą roboczą w Wilnie
przebywała delegacja Państwowej Inspekcji Pracy na czele z głównym
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Omówienie orzeczeń Europejskiego Trybunału
Sprawiedliwości, przybliżenie sprawy Regio
Post, aktualnie toczącej się przed tym Trybunałem, informacja na temat dwóch międzynarodowych projektów „Red flags” i „Eurodétachement”, dotyczących problematyki delegowania,
przedstawienie wyników prac Grupy Ekspertów
ds. Transpozycji Dyrektywy 2014/67/UE w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE (…), a
także przybliżenie tzw. Pakietu Mobilności Pracy – to główne punkty agendy XV spotkania Komitetu Ekspertów ds. Delegowania Pracowników, które odbyło się 7 września br. w Brukseli.
Organizatorem wydarzenia była Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i
Włączenia Społecznego Komisji Europejskiej.
Przedstawicielem PIP na tym spotkaniu była Beata Krajewska, główny specjalista w Departamencie Legalności Zatrudnienia GIP.
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Francuski Krajowy Instytut Pracy, Zatrudnienia i
Kształcenia Zawodowego (INTEFP) zorganizował
w dniach 7-9 września br. w Marcy l’Etoile
k. Lyonu wizytę studyjną z udziałem delegacji inspektorów polskiej, hiszpańskiej, niemieckiej, irlandzkiej, belgijskiej i rumuńskiej inspekcji pracy. Wykłady podzielono tematycznie. Organizację wewnętrzną i reformę systemu francuskiej
inspekcji pracy scharakteryzował Yves Calvez,
zastępca dyrektora generalnego ds. pracy. JeanPierre Berthet z Regionu Rodan-Alpy przedstawił organizację pracy inspekcji w wymiarze regionalnym. Céline Boetsch i Odile Pegon z Departamentu ds. Wsparcia Kontroli Generalnej
Dyrekcji ds. Pracy omówiły prawa, obowiązki i
kompetencje inspektorów pracy. Marie-Hélène
Anselme z INTEFP przedstawiła europejski projekt współpracy organów administracji publicznej w zakresie delegowania pracowników w ramach świadczenia usług na terenie Unii Europejskiej. PIP reprezentowali: Nina Dulna (GIP), Andrzej Prus (OIP Katowice), Monika SierakowskaCzeladziński (OIP Lublin), Marcin Zadykowicz
(OIP Olsztyn) i Borys Badowski (OIP Szczecin).

Na jubileuszu
„Solidarności”
W 35. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych główny inspektor pracy Iwona Hickiewicz wzięła udział 31 sierpnia br. w gdańskich obchodach jubileuszu. Rozpoczęły się
one mszą odprawianą przez metropolitę gdańskiego abp. Sławoja Leszka Głódzia w bazylice św. Brygidy. Honorowym gościem uroczystości był prezydent RP Andrzej Duda. Delegacje uczestniczące w uroczystościach złożyły
wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Poległych
Stoczniowców i historyczną bramą nr 2 Stoczni
Gdańskiej. Obok Iwony Hickiewicz Państwową
Inspekcję Pracy reprezentowały: Małgorzata
Hofman, zastępca głównego inspektora pracy
oraz Agnieszka Kraszewska-Godziątkowska,
okręgowy inspektor pracy w Gdańsku. Uroczystości zakończyły się spotkaniem w Sali BHP
Stoczni Gdańskiej.
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Wyróżnienie dla szefa inspekcji
Główny inspektor pracy Iwona Hickiewicz została uhonorowana medalem 35-lecia „Solidarności”. Medal wręczył przewodniczący Zarządu Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność” Kazimierz Kimso 26 sierpnia br.
podczas uroczystości w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu. Dziękując za przyznane wyróżnienie, Iwona Hickiewicz podkreśliła, że przyjmuje je jako „wyróżnienie należne
wszystkim byłym
i obecnym inspektorom pracy, których codzienna praca i
postawa zostały zweryfikowane przez tę szczególną nobilitację”.
Gala zorganizowana została w 35.
rocznicę rozpoczęcia strajku w Zajezdni MPK we Wrocławiu. Wydarzenie
to doprowadziło do powstania związku „Solidarność” i utorowało drogę
do wolnej Polski. Kazimierz Kimso wręczył odznaczenia „Zawsze Solidarni” oraz medale 35-lecia ponad 100 osobom. Wśród wyróżnionych, obok
Iwony Hickiewicz, znaleźli się metropolita wrocławski abp Józef Kupny i
prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz.

O szarej strefie na rynku pracy
Główny inspektor pracy Iwona Hickiewicz wzięła udział w posiedzeniu
Rady Rynku Pracy, które odbyło się 18 września br. w Ministerstwie Pracy
i Polityki Społecznej. Tematem spotkania była skuteczność kontroli legalności zatrudnienia w Polsce. W ocenie szefowej inspekcji zwiększenie
skuteczności wymaga przeprowadzenia niezbędnych działań legislacyjnych, np. wprowadzenia przez ustawodawcę postulowanego przez PIP
obowiązku potwierdzania na piśmie ustaleń co do rodzaju i warunków
umowy o pracę przed dopuszczeniem do pracy, a także ustanowienia regulacji obligującej podmiot powierzający pracę do zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego przed rozpoczęciem pracy. Równie ważne jest
przyznanie inspektorom pracy kompetencji do nakładania mandatów
karnych za wszystkie wykroczenia określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy czy stworzenie mechanizmów
umożliwiających monitorowanie wykorzystywania uproszczonego systemu zatrudniania cudzoziemców na podstawie oświadczeń. Konieczne
jest nadanie odpowiednim przepisom rangi ustawowej oraz zobowiązanie pracodawców do informowania właściwego organu o podjęciu (lub
niepodjęciu) pracy przez cudzoziemca oraz o jej zakończeniu, wyjaśniał
m.in. Jarosław Leśniewski, dyrektor Departamentu Legalności Zatrudnienia GIP. Przedstawiciele organizacji pracodawców zwracali uwagę na
powody, które prowadzą do tego, że przedsiębiorcy decydują się na nielegalne zatrudnienie. W ich ocenie podstawową przyczyną ucieczki w
szarą strefę są wysokie koszty pracy w Polsce.
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nych. Za pozbawione znaczenia można uznać przepisy dotyczące postępowania pojednawczego (art. 244-258). Zostały
wprowadzone w 1985 r. w następstwie likwidacji komisji rozjemczych. Postępowanie pojednawcze miało umożliwić polubowne załatwianie sporów „blisko miejsca pracy”. W praktyce nie korzysta się z niego i od prawie 20 lat są to przepisy
martwe.
W całości wymieniono tylko dział szósty dotyczący czasu
pracy (w 2004 r.) i jedenasty dotyczący układów zbiorowych
(1994 r.). Pozostałe były nowelizowane fragmentarycznie, co
dotyczy również późniejszych, licznych zmian dwóch wymienionych działów. Skutkiem tego jest niejednolitość przepisów. Brakuje ogólnej koncepcji poprawienia Kodeksu pracy. Brak jest też wyraźnego oddzielenia materii kodeksowej i
pozakodeksowej. Przykładowo, przepisy o zwolnieniach
grupowych powinny być w Kodeksie, ponieważ stanowią
szczególną odmianę przepisów o rozwiązaniu stosunku pracy. W Kodeksie znalazła się regulacja telepracy, a praca tymczasowa, mająca większe znaczenie praktyczne, została uregulowana w osobnej ustawie.

Kodeks pracy w praktyce i na papierze – czas
na zmiany!
Opinie wybitnych autorytetów w dziedzinie
prawa pracy na łamach „Inspektora Pracy”.

Praktyka
wypełnia umowy
własną treścią
Z prof. dr hab. Ludwikiem Florkiem,
kierownikiem Katedry Prawa Pracy
i Polityki Społecznej Uniwersytetu
Warszawskiego,
rozmawia Danuta Rutkowska.

Oceniając dziś uchwalony ponad 40 lat temu Kodeks pracy,
często zapomina się, że był to najlepszy akt prawny tej rangi
w ówczesnej Europie Wschodniej…
Opinię, że polski Kodeks pracy był lepszy od innych kodeksów naszej części Europy, podzielali także specjaliści prawa
pracy z państw zachodnich. Przy jego opracowywaniu wykorzystano, w mniej lub bardziej ograniczonym zakresie,
przepisy z okresu międzywojennego. Sięgnięto też do ustaw
wydanych po 1956 r., które w pewnym stopniu uwzględniały
rozwiązania międzywojenne. Niewątpliwie wpłynęło to na
poprawność legislacyjną Kodeksu, zwłaszcza nadanie znacznej części jego przepisów charakteru ogólnego i ustrojowo
neutralnego, na wzór przepisów obowiązujących w państwach zachodnich. Były to w szczególności przepisy normujące umowę o pracę i jej rozwiązanie, w tym zwłaszcza zasadność wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony
czy roszczeń pracowniczych w razie rozwiązania niezgodnego z prawem. Nawet przepisy o odpowiedzialności materialnej pracowników, które miały służyć ochronie własności społecznej (państwowej), zawierały nowatorską i ponadustrojową konstrukcję ograniczenia tej odpowiedzialności przy wi-
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nie nieumyślnej pracownika. Przyjęto też wyraźnie zasadę
uprzywilejowania pracownika, a stosunkowi pracy nadano
charakter zobowiązaniowy.
Oczywiście pierwotny tekst Kodeksu zawierał przepisy,
które musiały wspierać ówczesny ustrój przez „umacnianie
socjalistycznych stosunków pracy” (art. 1 k.p.) i takie określenia, jak „socjalistyczny zakład pracy” czy „socjalistyczne prawo pracy”.
Kilkadziesiąt nowelizacji, jakie nastąpiły po 1989 r., miało na
celu dostosowanie Kodeksu do gospodarki rynkowej. Jak, zdaniem pana profesora, te zmiany wpłynęły na stan prawnej
ochrony pracy w naszym kraju?
Po 1989 r. przywrócono, występującą w okresie międzywojennym, instytucję przejścia zakładu pracy lub jego części
na innego pracodawcę. Uchylono zakaz dodatkowego zatrudnienia bez zgody zakładu pracy. Prorynkowy charakter
miała zwłaszcza rozległa nowelizacja z 1996 r. Objęła ona
wszystkie działy Kodeksu, chociaż w niejednakowym stopniu, i dotyczyła większości jego przepisów. Uchyliła też szereg przepisów nieprzystających do gospodarki rynkowej.
Znowelizowany Kodeks zrównał sytuację pracodawców.
Takie same prawa i obowiązki uzyskały wszystkie podmioty
zatrudniające, niezależnie od charakteru ich własności i formy organizacyjnej. Służyło temu również wprowadzenie
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Jeden kodeks dla małych i średnich przedsiębiorców, drugi
dla dużych firm. Brakiem elastyczności w tym zakresie niektórzy kontrolowani przedsiębiorcy tłumaczą popełniane przez
siebie naruszenia…
Kodeks pracy w swojej zasadniczej części normuje treść
stosunku pracy. Stąd też formułowany niekiedy także przez
ekonomistów postulat rezygnacji z Kodeksu pracy i powrotu
do Kodeksu cywilnego musiałby oznaczać odejście od zatrudnienia opartego na tym stosunku i związanej z tym
ochrony pracowników. Byłby to właściwie powrót do sytuacji z początków XIX w., kiedy wykonywanie pracy oparte
było na pełnej swobodzie umowy cywilnoprawnej zawieranej między pracodawcą a pracownikiem. Dlatego też prawo
pracy wykształciło własną umowę o pracę, a jego historia
rozwoju jest narastaniem ograniczeń swobody kształtowa-

jednolitego pojęcia „pracodawca”, zamiast używanych wcześniej pojęć „zakład pracy” czy „osoba fizyczna zatrudniająca
pracowników”.
Zmieniając sytuację prawną stron stosunku pracy, nowelizacja przede wszystkim polepszyła sytuację pracowników. Z
drugiej strony Kodeks udzielił ochrony tym interesom pracodawców, które stały się ważne w warunkach rynkowych; dotyczy to zwłaszcza zakazu konkurencji ze strony pracowników. Również późniejsze nowelizacje wychodziły naprzeciw
potrzebom rynkowym, odnosi się to w szczególności do kilkakrotnych nowelizacji przepisów o czasie pracy.
Za pozbawione znaczenia można uznać przepisy dotycząNależy podkreślić, że nowelizacje Kodeksu pracy
nie przekreślały jego ochronnego charakteru. Wiele ce postępowania pojednawczego. Zostały wprowadzone
z nich służyło nawet poszerzeniu tej ochrony, w 1985 r. w następstwie likwidacji komisji rozjemczych. Pozwłaszcza ochrony zdrowia i życia.
stępowanie pojednawcze miało umożliwić polubowne zała-

twianie sporów „blisko miejsca pracy”. W praktyce nie korzyz niego i od prawie 20 lat są to przepisy martwe.

Które z zawartych w Kodeksie przepisów uważa pan sta się
profesor za przestarzałe, wymagające zmiany?
Za nie odpowiadające w pełni obecnym warunkom gospodarczym i społecznym uznałbym w szczególności niektóre zasady prawa pracy, pozaumowne podstawy nawiązywania stosunku pracy, jak powołanie, zróżnicowanie skutków
wadliwego wypowiedzenia i rozwiązanie natychmiastowe
umowy o pracę, niektóre obowiązki stron stosunku pracy,
liczne zwolnienia od pracy czy regulację pracy młodocia-
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nia treści tej umowy. Niekiedy stwierdza się wręcz, że prawo
pracy nie ufa prawu cywilnemu.
Uważam jednak, że przeważająca część przepisów Kodeksu pracy po zmianach przystaje do wszystkich zakładów pracy, niezależnie od ich wielkości. Należy natomiast zgodzić się
z zarzutem, że poza wyjątkami mniej korzystnie kształtuje on
sytuację małych i średnich pracodawców niż pozostałych.
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Oczekiwaliby oni zmniejszenia swoich obowiązków wzglę- pozycja słabsza na rynku pracy niż potencjalnych pracownidem pracowników, co musiałoby się łączyć z ograniczeniem ków, ponieważ pracodawcy są w stanie narzucić im zatruduprawnień pracowniczych, zawężeniem nadzoru nad wa- nienie niepracownicze.
runkami pracy czy ewentualnie także zmniejszeniem obciąO ile jednak pojęcie pracownika jest ściśle zdefiniowane
żeń z tytułu składek ubezpieczeniowych. Przekładałoby się w Kodeksie pracy, o tyle zakres osób objętych ochroną zblito na pogorszenie sytuacji pracowników ze względu na żoną do pracowniczej musiałby być wyznaczony przepisami
mniejsze uprawnienia ze stosunku pracy, świadczenia z Kodeksu pracy. Jest to tym trudniejsze, że powinny o tym deubezpieczenia społecznego czy słabszą kontrolę nad warun- cydować kryteria ekonomiczne i społeczne, np. stałe uzyskikami zatrudnienia.
wanie określonego wynagrodzenia za pracę na rzecz jedneZ pewnością Kodeks pracy nie
Brakuje ogólnej koncepcji poprawienia Kodeksu pracy. Brak jest
uwzględnia sytuacji małych, a nawet
średnich pracodawców ze względu na też wyraźnego oddzielenia materii kodeksowej i pozakodeksowej.
swoją objętość, co najmniej dwa razy Przykładowo, przepisy o zwolnieniach grupowych powinny być
większą niż przed 1989 r., szczegóło- w Kodeksie, ponieważ stanowią szczególną odmianę przepisów
wość i złożoność wielu przepisów. Pra- o rozwiązaniu stosunku pracy. W Kodeksie znalazła się regulacja tecodawców tych nie stać na fachową ob- lepracy, a praca tymczasowa, mająca większe znaczenie praktyczne,
sługę prawną, której wymaga stosowazostała uregulowana w osobnej ustawie.
nie części przepisów Kodeksu.
go podmiotu zatrudniającego. Dotyczy to również tzw. saPracodawcy uciekają dziś od umów o pracę. Co należy zmie- mozatrudnienia. Sytuacja społeczna tych osób i związana z
nić, by wyeliminować istniejące w tym zakresie patologie?
tym potrzeba ich ochrony zbliża się bowiem do położenia
Wiele argumentów przemawia za dodatkowym uregulo- pracowników. Wykonywanie pracy na podstawie umów cywaniem w Kodeksie pracy zatrudnienia na podstawie umów wilnoprawnych na określonych warunkach łączyłoby się np.
cywilnoprawnych. Przepisy Kodeksu cywilnego są w tym za- z pisemną formą tych umów, pewną ochroną przed ich rozkresie dalece niewystarczające. Znaczna ich część nie odnosi wiązaniem, pewną ochroną wynagrodzenia, prawem do
się do wykonywania pracy. Natomiast praktyka wykorzystu- urlopu wypoczynkowego, a może także pewnymi uprawnieje przede wszystkim samą formę tych umów, wypełniając je niami związanym z macierzyństwem. Przykładem takiego
własną treścią, zgodnie z zasadą swobody umów. Nierzadko rozwiązania jest art. 304 § 1 k.p., zgodnie z którym pracoteż część postanowień takich umów ma na celu wykazanie, dawca jest obowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne
warunki pracy osobom fizycznym wykonuO ile jednak pojęcie pracownika jest ściśle zdefiniowane w Kodek- jącym prace na podstawie innej niż stosusie pracy, o tyle zakres osób objętych ochroną zbliżoną do pracow- nek pracy. Nie naruszałoby to dotychczasoniczej musiałby być wyznaczony przepisami Kodeksu pracy. Jest to wej regulacji tych umów w Kodeksie cywiltym trudniejsze, że powinny o tym decydować kryteria ekonomicz- nym, lecz przyznawałoby dodatkowe
ne i społeczne, np. stałe uzyskiwanie określonego wynagrodzenia za uprawnienia osobom wykonującym pracę
pracę na rzecz jednego podmiotu zatrudniającego. Dotyczy to rów- na podstawie umowy zlecenia, umowy
o dzieło czy umowy o świadczenie usług na
nież tzw. samozatrudnienia.
warunkach zbliżonych do pracowniczych.
że strony łączy umowa cywilnoprawna, a nie umowa o pra- Obejmowałoby również świadczenie pracy na podstawie
cę, chociaż ich przedmiotem jest świadczenie pracy zbliżone tzw. samozatrudnienia. Przepisy Kodeksu Pracy byłyby więc
do pracowniczego. Podmiotom zatrudniającym, które wyko- swego rodzaju „nakładką” na przepisy Kodeksu cywilnego.
rzystują i bardzo często nadużywają tych umów, chodzi Nie przekreśla to celowości ujawniania i sankcjonowania zao uzyskanie takiego świadczenia bez ochrony należnej pra- trudnienia na podstawie pozornych umów cywilnoprawcownikom i zmniejszenie związanych z tym obciążeń, wyni- nych, jeżeli ma ono cechy, które Kodeks pracy łączy z zatrudkających z prawa ubezpieczenia społecznego i prawa podat- nieniem pracowniczym, szczególnie jeśli jest wykonywane
kowego.
pod kierownictwem pracodawcy.
Uważam, że jednym ze sposobów ograniczenia tej praktyki jest przyznanie wykonawcom pracy na podstawie umów
Dziękuję za rozmowę.
cywilnoprawnych niektórych uprawnień pracowniczych.
Osoby te, podobnie jak pracownicy, są w pozycji słabszej
W kolejnym numerze: prof. dr hab. Bogusław Cudoww stosunku do podmiotów zlecających im pracę. Często to ski, sędzia Sądu Najwyższego.
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Prawo

Bogusław Choiński

Sądowy epilog utrudniania kontroli
W jednej ze spraw inspektor pracy OIP
w Białymstoku podjął czynności kontrolne
w firmie handlowej w związku z pisemną
skargą byłego pracownika. Dotyczyła ona
świadczenia pracy w godzinach nadliczbowych i niewypłacania z tego tytułu stosownego dodatku. W zakładzie zatrudniono kilkunastu pracowników. W wyniku ustaleń
dokonanych podczas kontroli inspektor
pracy wydał środki prawne w postaci nakazu i wystąpienia; część z nich dotyczyła łamania praw pracowniczych, polegającego
na niewypłacaniu pracownikom wynagrodzenia za pracę wraz z dodatkiem za pracę
wykonywaną w godzinach nadliczbowych.
Następnie pracodawca poinformował inspektora o wykonaniu decyzji i wniosków
z wystąpienia.

Rażąca ignorancja
Po kilku miesiącach inspektor przeprowadził w tym zakładzie rekontrolę. Stwierdził, że części decyzji nakazowych oraz
wniosków z wystąpienia nie wykonano.
Najbardziej rażące dotyczyły niewypłacenia pracownikom wynagrodzenia za pracę
wraz z dodatkiem za pracę wykonywaną
w godzinach nadliczbowych. Inspektor
ustalił także, że pracodawca nadal nie przestrzega przepisów o czasie pracy, gdyż nie
zachowuje zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy w przyjętym okresie
rozliczeniowym. Za pracę wykonywaną
w godzinach nadliczbowych pracownikom
w okresie rozliczeniowym nie udzielono
czasu wolnego, a po jego zakończeniu nie
wypłacono należnego wynagrodzenia wraz
z dodatkiem za pracę wykonaną w godzinach nadliczbowych.
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Zachowanie pracodawcy po ujawnieniu
tych faktów uległo zmianie. Stawił się na
umówione spotkanie z inspektorem pracy
w siedzibie OIP wraz z osobą, która prowadziła dokumentację pracowniczą i wykonywała w zakładzie zadania służby bhp. Ustalono, że wymieniona osoba będzie dostarczała inspektorowi wszelkie potrzebne dokumenty, a pracodawca zgłosi się w celu
podpisania protokołu, powiadomiony około godziny wcześniej (takie rozwiązanie zaproponował pracodawca). Po zakończeniu
czynności inspektor pracy skontaktował się
z pracodawcą i zaproponował spotkanie
tego samego dnia, za około dwie godziny.
Pracodawca prosił jednak o przesunięcie
spotkania o dwa dni, na co kontrolujący
wyraził zgodę. Do podpisania protokołu
miało dojść 25 dnia danego miesiąca. Pracodawca faktycznie zgłosił się wówczas i
osobiście zapoznał z protokołem kontroli.
Stwierdził jednak, że znajdują się w nim zapisy, z którymi się nie zgadza, oraz że inspektor pracy został na pewno przez kogoś
„nasłany”. Podczas analizy protokołu pracodawca został poinformowany o możliwości
wniesienia do niego pisemnych zastrzeżeń.
Zachowanie pracodawcy zaskoczyło inspektora pracy, gdyż po przeczytaniu protokołu stwierdził, że zastrzeżeń nie będzie,
następnie wstał i wyszedł. Wobec tego inspektor wysłał żądanie, aby pracodawca
stawił się w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku w celu złożenia
wyjaśnień w związku z prowadzoną kontrolą. Dołączył do żądania upomnienie,
wiążące się z niewykonanymi decyzjami.
Skutkiem wystawionego żądania było stawienie się pracodawcy w wyznaczonym
terminie, w towarzystwie żony. Po raz kolej-

Podczas wykonywania
czynności służbowych
inspektor pracy często
napotyka na trudności
związane z przeprowadzeniem kontroli.
W większości wynikają
one z obawy pracodawcy przed konsekwencjami ewentualnego wykrycia nieprawidłowości,
pracodawcy zdają sobie
bowiem sprawę ze swojej niepełnej wiedzy
o obowiązujących przepisach. Zdarzają się jednak sytuacje złośliwego
i uporczywego utrudniania lub udaremniania inspektorowi pracy wykonywania czynności służbowych.
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ny przedstawiono mu nieprawidłowości
stwierdzone podczas kontroli, z jednoczesną informacją, że niewykonanie decyzji
jest wykroczeniem. Podczas spotkania poproszono pracodawcę o okazanie dokumentu tożsamości, na podstawie którego
można by było sporządzić protokół przesłuchania osoby, co do której istnieje uzasadniona podstawa do sporządzenia przeciwko niej wniosku o ukaranie. Pracodawca
okazał swoje prawo jazdy, po czym po raz
kolejny stwierdził, że nie zgadza się z zapisami w protokole, zabrał dokument i wyszedł z pomieszczenia, tak jak wcześniej.

Próba cierpliwości
Wobec takiego obrotu sprawy inspektor
pracy wystosował wezwanie, wyznaczając
w nim kolejny termin. W przeddzień do siedziby OIP zadzwoniła kobieta, przedstawiająca się jako żona owego pracodawcy, która
w jego imieniu prosiła o przełożenie wyznaczonego terminu z powodu wyjazdu zainteresowanego. Inspektor pracy zwrócił się
w tej sytuacji o pisemną deklarację co do
ostatecznego terminu zakończenia kontroli, na co odpowiedzią było pismo przesłane
faksem do OIP, z którego wynikało, że pracodawca oczekuje na kontakt telefoniczny
ze strony inspektora pracy na wskazany tam
numer telefonu. Pismo zostało podpisane
czytelnie imieniem i nazwiskiem pracodawcy, ale nie przez niego – inny charakter pisma stwierdzono, porównując ten podpis z
podpisem z protokołu kontroli. Inspektor
pracy, chociaż jego cierpliwość została wystawiona na ciężką próbę, zatelefonował
pod wskazany w piśmie numer telefonu, ale
usłyszał jedynie pytanie, w jakim celu właściwie pracodawca ma się stawić na wezwanie inspektora pracy. Ponownie wytłumaczył, że obecność pracodawcy jest niezbędna do zakończenia trwającej już ponad miesiąc kontroli oraz do sporządzenia protokołu przesłuchania osoby, co do której istnieje
uzasadniona podstawa do sporządzenia
przeciwko niej wniosku o ukaranie. Pracodawca skwitował to stwierdzeniem „to pana
problem” i na tym zakończył rozmowę telefoniczną.
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W tej sytuacji inspektor pracy niezwłocznie wysłał do pracodawcy protokół przesłuchania, zawierający zarzuty co do istnienia uzasadnionej podstawy do sporządzenia wniosku o ukaranie. Sprawa trafiła do
sądu. W związku z opisanymi faktami pracodawca w postępowaniu wykroczeniowym został ukarany, początkowo wyrokiem nakazowym, karą grzywny w wysokości 3 000 zł, a wyrok ten został utrzymany w
postępowaniu apelacyjnym.
Ponadto, w związku z niewykonaniem decyzji zawartych w nakazie, zostało wszczęte
postępowanie egzekucyjne, nałożono na
pracodawcę grzywnę w celu przymuszenia
go. Skierowano też wniosek do prokuratury, stawiając zarzuty dotyczące utrudniania
wykonywania czynności służbowych, potwierdzenia nieprawdy co do wykonania
nakazu i wystąpienia inspektora pracy. To
według inspektora pracy wyczerpywało
znamiona czynu karalnego, określonego w
art. 225 § 2 oraz art. 218 § 1, art. 271 § 1 Kodeksu karnego.

Satysfakcjonujący finał
Postępowanie karne przed sądem w wyniku licznych odwołań oskarżonego zakończyło się dopiero ponad rok później skazaniem go na karę grzywny w wymiarze 150
stawek dziennych; przy założeniu, że stawka dzienna wynosi 50 zł. Jednocześnie należy zaznaczyć, że oskarżony został uznany
winnym wobec zarzutów potwierdzenia
nieprawdy co do wykonania nakazu i wystąpienia oraz winnym niewykonania i niewdrożenia do realizacji wniosków z wystąpienia inspektora pracy. Niestety prokuratura, jak w wielu podobnych sprawach, stanęła na stanowisku, że ignorowanie wezwań inspektora pracy i unikanie złożenia
wyjaśnień nie jest utrudnianiem lub udaremnianiem kontroli. Satysfakcjonujący jest
jednak fakt, że trwająca tak długo kontrola,
zaangażowanie i niemała cierpliwość wykazana przez inspektora pracy przyniosły wymierne efekty dla pracowników opisywanego przedsiębiorcy, którzy otrzymali należne
im pieniądze. Fakt ten oraz stosunkowo wysoka grzywna powinny przekonać oporne-

go pracodawcę, że nie warto wykorzystywać pracowników i wystawiać na próbę
cierpliwości urzędnika państwowego.

Z legalnością zatrudnienia
na bakier
Druga sprawa, która znalazła swój finał w
sądzie, zaczęła się od kontroli legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej obywateli polskich w jednej z firm budowlanych.
W dniu rozpoczęcia kontroli przez inspektora pracy, prowadzący działalność gospodarczą oświadczył na piśmie, że nikogo nie
zatrudnia. Okazał jednak umowę o pracę
zawartą z jedną osobą fizyczną – z analizy
wynikało, że pracownik jest zatrudniony w
pełnym wymiarze czasu pracy jako zbrojarz, na okres próbny sześć miesięcy. W
dniu kontroli nie okazano kontrolującemu
dokumentów związanych z zatrudnieniem
tej osoby, tj. list płac, ewidencji czasu pracy,
dokumentów potwierdzających fakt wypłaty wynagrodzenia, opłacenia składek na
Fundusz Pracy, zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego, akt osobowych, zaświadczenia o przeprowadzeniu szkolenia bhp.
Właściciel zakładu na piśmie zadeklarował okazanie inspektorowi pracy dokumentów wymienionych w żądaniu, które
zostało wręczone pracodawcy. Jednak w
uzgodnionym i wskazanym w żądaniu dniu
kontrolowany, ani nikt w jego imieniu, nie
skontaktował się z inspektorem pracy, nie
dostarczył żądanych dokumentów.
Wcześniej do Okręgowego Inspektoratu
Pracy w Białymstoku wpływały skargi od
osób, które świadczyły pracę na rzecz tego
przedsiębiorcy, który – jak się okazało – był
również pełnomocnikiem innej firmy, prowadzonej przez jego matkę. Skargi te dotyczyły niezawarcia umowy o pracę, niewydania świadectwa pracy, niewypłacenia
wynagrodzenia oraz niezgłoszenia do
ubezpieczenia społecznego. Sygnały te
skłoniły do podejrzenia, iż pracodawca
(czasem występujący jako pełnomocnik
pracodawcy) uporczywie nie wypłaca pracownikom wynagrodzenia za wykonaną
pracę oraz zatrudnia ich, nie potwierdzając
warunków zatrudnienia na piśmie, co wy-
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pełnia znamiona przestępstwa z art. 218 §
1, art. 270 i art. 271 Kodeksu karnego. Niestawianie się pracodawcy lub jego pełnomocnika w ustalonym terminie, niedostarczenie inspektorowi niezbędnych dokumentów uniemożliwiło przeprowadzenie
kontroli i ustalenie stanu faktycznego oraz
zastosowanie środków prawnych przewidzianych w ustawie z dnia 13 kwietnia 2007
r. o Państwowej Inspekcji Pracy w celu przywrócenia stanu zgodnego z prawem. Wobec takiego postępowania zachodziło podejrzenie popełnienia przez prowadzącego działalność przestępstwa wyczerpującego znamiona czynu karalnego określonego w art. 225 § 2 k.k.
Postępowanie karne przed sądem zakończyło się skazaniem przedsiębiorcy na karę
czterech miesięcy pozbawienia wolności,
z tym że warunkowo zawieszono jej wykonanie na okres dwóch lat próby oraz wymierzono karę grzywny w wymiarze 100
stawek dziennych przy założeniu, że stawka dzienna wynosi 10 zł.

Ukrywany wypadek
W trzeciej sprawie inspektor pracy musiał
zmierzyć się z ukrywaniem faktu, iż na terenie budowy doszło do wypadku przy pracy.
Kontrola jednej z firm budowlanych z Grajewa prowadzona była m.in. w związku z
ustaleniem okoliczności i przyczyn wypadku pracownika. Zarówno w dniu rozpoczęcia, jak i podczas trwania kontroli pracodawca (prezes zarządu) oraz kierownictwo
zakładu utrzymywali, że w ich zakładzie
nigdy nie miały miejsca żadne wypadki. Z
uwagi na specyfikę prowadzonej działalności, gdzie większość pracowników (pracownicy budowlani) wykonuje prace poza siedzibą zakładu, nie było można sprawnie
uzyskać informacji o ewentualnych zdarzeniach wypadkowych w zakładzie, bądź dokonać jakiejkolwiek weryfikacji informacji
posiadanych przez inspektora pracy. W
związku z tym skierował on wniosek do
placówki medycznej w Ełku o udzielenie informacji dotyczącej pracownika kontrolowanego zakładu, w sprawie interwencji karetki pogotowia ratunkowego w dniu wy-

Pracodawca w postępowaniu wykroczeniowym
został ukarany, początkowo wyrokiem nakazowym,
karą grzywny w wysokości
3 000 zł, a wyrok ten został utrzymany w postępowaniu apelacyjnym,
w związku z niewykonaniem decyzji zawartych w
nakazie. Zostało wszczęte
postępowanie egzekucyjne, nałożono na pracodawcę grzywnę w celu przymuszenia go. Skierowano
także wniosek do prokuratury, stawiając zarzuty dotyczące utrudniania wykonywania czynności służbowych, potwierdzenia nieprawdy co do wykonania
nakazu i wystąpienia inspektora pracy.
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Postępowanie karne
przed sądem zakończyło
się skazaniem przedsiębiorcy na karę czterech
miesięcy pozbawienia wolności, z tym że warunkowo
zawieszono jej wykonanie
na okres dwóch lat próby
oraz orzeczono karę
grzywny w wymiarze 100
stawek dziennych przy założeniu, że stawka dzienna
wynosi 10 zł.

padku. Chodziło o fakty dotyczące przyjęcia wezwania przez pogotowie ratunkowe:
powód wezwania, adres zdarzenia, dane
osoby wzywającej, ewentualnie nr telefonu. Z uzyskanej odpowiedzi wynikało, że w
dniu wypadku doszło do interwencji zespołu ratownictwa medycznego; podano
godzinę wyjazdu zespołu ratunkowego,
miejsce zdarzenia, powód wezwania. Dane
te były zgodne z informacjami, w których
posiadaniu był inspektor pracy. Zespół ratunkowy stwierdził stan faktyczny na miejscu zdarzenia, wskazując, że był to plac budowy, a także okoliczności, w których doszło do wypadku, czyli potknięcie się, upadek i uderzenie głową o gruz. Poszkodowany został przewieziony do szpitala w Ełku.
Inspektor pracy w dniu uzyskania odpowiedzi z pogotowia ratunkowego w Ełku
wizytował budowę w miejscowości, w której doszło do wypadku. Zażądał od pracowników informacji o zdarzeniu. Pytał, czy
wiadomo im o jakichkolwiek wypadkach w
zakładzie. Zarówno pracownicy, jak i brygadzista zaprzeczali, by na prowadzonej
budowie miały miejsce zdarzenia wypadkowe. Brygadzista twierdził również, że na
budowie nie było żadnej interwencji pogotowia ratunkowego. Reprezentująca pracodawcę prokurent – dyrektor zarządzająca
zakładu – została przesłuchana przez in-

Za pracę wykonywaną w godzinach
nadliczbowych pracownikom
w okresie rozliczeniowym
nie udzielono czasu wolnego,
a po jego zakończeniu nie wypłacono
należnego wynagrodzenia.
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spektora pracy w charakterze świadka. Złożyła pisemne oświadczenie, w którym
stwierdziła, że w zakładzie nie było takiego
zdarzenia. W końcu zeznała jednak m.in., że
w dniu wypadku odebrała w godzinach
przedpołudniowych telefon od brygadzisty, który prosił, żeby ponagliła przyjazd karetki pogotowania ratunkowego do miejscowości, w której wykonują prace budowlane, gdyż jest tam ranny człowiek. On
wcześniej wezwał pogotowie, ale nie był
pewien, czy zgłoszenie zostało przyjęte.
Podczas rozmowy telefonicznej powiedział
również, że poszkodowany ma zakrwawioną głowę, część twarzy i nos; nie podał jednak danych personalnych tej osoby, nie
mówił o okolicznościach zdarzenia oraz czy
dotyczyło ono ich pracownika.
Ustalenia te rodziły podejrzenie, że brygadzista w kontrolowanym zakładzie świadomie utrudniał działania organu inspekcji pracy, nie udzielając inspektorowi pracy
informacji niezbędnych do przeprowadzenia kontroli dotyczącej wypadku z udziałem podwładnego mu pracownika w miejscu prowadzonych prac budowlanych
(sam wezwał telefonicznie pogotowie ratunkowe).
Zebrany przez inspektora pracy materiał
dowodowy pozwolił jednak na wydanie
decyzji nakazującej pracodawcy ustalenie
okoliczności i przyczyn wypadku, jakiemu
uległ pracownik zakładu. W efekcie pracodawca sporządził protokół powypadkowy,
uznając zdarzenie za wypadek przy pracy.
Z uwagi na podejrzenie popełnienia przestępstwa wyczerpującego znamiona czynu
karalnego określonego w art. 225 § 2 k.k.,
wobec brygadzisty i prokurenta zakładu
prowadzone było postępowanie karne
przed sądem. Zakończyło się skazaniem
brygadzisty na karę dwóch miesięcy pozbawienia wolności, z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres dwóch lat
próby, a także zasądzeniem od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa opłaty sądowej oraz obciążeniem go pozostałymi kosztami w sprawie.
starszy inspektor Bogusław Choiński
OIP Białystok
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Ciągłe
doskonalenie
Tydzień Bezpieczeństwa w Grupie Górażdże to cykliczne przedsięwzięcie organizowane przez koncern, którego celem jest
utrwalanie zasad bhp, a więc i poprawa
bezpieczeństwa pracy w zakładach należących do grupy, również w firmach podwykonawczych. To z myślą o nich Okręgowy
Inspektorat Pracy w Opolu przygotował
stoisko z publikacjami, a w spotkaniu podsumowującym wziął udział okręgowy inspektor pracy Arkadiusz Kapuścik.
Uczestnicy mieli okazję w oryginalny sposób sprawdzić
swoją wiedzę z zakresu bhp i prawa pracy. Sala spotkań zamieniła się w arenę potyczek, na wzór tej znanej nam z teleturnieju 1 z 10. W rolę prowadzącego wcielił się pracownik
działu bhp, zawodnikami byli pracownicy poszczególnych
wydziałów Górażdży oraz przedstawiciele firm podwykonawczych. Przekrój pytań był naprawdę szeroki, od ogólnych, dotyczących chociażby procedury wypadkowej, kąta
nachylenia drabiny czy pracy w przestrzeniach zamkniętych,
po specjalistyczne, ściśle odnoszące się do zasad panujących
w zakładach Grupy Górażdże, pozwoleń na prace specjalne,
środków ochrony indywidualnej. Zwycięzcą tegorocznej edycji konkursu
został Jacek Kapuśniak,
monter układów automatyki przemysłowej.
Zwracając się do obecnych, okręgowy inspektor pracy Arkadiusz Kapuścik, wskazał na konieczność ciągłego doskonalenia się w zakresie
bezpieczeństwa pracy.
Podkreślał, że instrukcje
postępowania są efektem
rozwoju ludzkości, ale nawet najdokładniej wypracowane procedury nie są

nieomylne. Trzeba więc zastanowić się za każdym razem,
gdy chodzi o ludzkie zdrowie i życie.
Inspekcja pracy, wspierając inicjatywy pracodawców, służy informacją i radą. Dla uczestników finału Tygodnia Bezpieczeństwa nadinspektor pracy Wacław Bojnowski, szef sekcji
prewencji i promocji, wspólnie z Agnieszką Stefaniak,
rzecznikiem OIP w Opolu, przygotowali stoisko z bezpłatnymi materiałami z zakresu bhp oraz prawa pracy, które cieszyły się dużym zainteresowaniem. Specjaliści służby bhp, a także szefowie firm podwykonawczych wskazywali na konieczność ciągłego doszkalania siebie i ludzi, co umożliwiają materiały przygotowane przez PIP, które w klarowny sposób
prezentują najnowsze tendencje w bhp i zmiany w prawie
pracy.
We wszystkich zakładach Grupy Górażdże, jak podkreślał
prezes zarządu Andrzej Balcerek, kierują się zasadą „Zero
tolerancji dla łamania zasad BHP”. Istotnym jej elementem
jest upoważnienie załogi do przerwania pracy, jeśli występują czynniki wskazujące na niebezpieczeństwo zagrożenia życia i zdrowia ludzi.
Agnieszka Stefaniak
rzecznik prasowy OIP Opole
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Nagrodzeni
przez inspekcję pracy
Gospodarstwo rolne Anety i Pawła Lewandowskich z Milżyna w gminie Lubraniec
w województwie kujawsko-pomorskim zostało docenione w tegorocznej edycji ogólnopolskiego konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” i otrzymało nagrodę specjalną głównego inspektora pracy.

wie, w kwestiach bhp dużą pomocą służyli rolnikowi pracownicy Państwowej Inspekcji Pracy OIP w Bydgoszczy oraz
KRUS we Włocławku.
Od przejęcia gospodarstwa rolnik wprowadzał różne
zmiany, także w obejściu. Oddzielił płotem budynek mieszkalny z ogrodem od części produkcyjnej podwórza, przed
domem zorganizował plac zabaw dla dzieci i miejsce odpoczynku dla domowników. Podwórze i drogę dojazdową
utwardził kostką brukową. W wiacie, gdzie odbywa się suszenie kukurydzy, zainstalował specjalne urządzenie umożliwiające unoszenie części dachu, a ściany wykonał z rozsuwanych modułów, co ułatwia odprowadzanie pary. Zejście do
suszarni oznakował i zabezpieczył poręczą oraz taśmami antypoślizgowymi. Urządzenia suszarni zostały wyposażone
w centralne smarowanie, co ogranicza ręczną konserwację.
W pomieszczeniu tym znajdują się: gaśnica, rękawice
ochronne i maseczki przeciwpyłowe.

Kamera i czujnik cofania
Paweł Lewandowski przejął gospodarstwo od rodziców
w 1992 roku; miał wtedy 19 lat i uczył się w technikum rolniczym. Kierunkowe wykształcenie i rady dziadków pomogły
mu podjąć wyzwanie, jakim jest prowadzenie gospodarstwa
rolnego.

Znaczne inwestycje
Obecnie powierzchnia gospodarstwa wynosi 133 ha, z
czego większość zajmują gleby III i IV klasy. W strukturze zasiewów dominuje kukurydza na ziarno. Pozostałe uprawy to
pszenica ozima, jęczmień, rzepak, cebula i pietruszka. Plony
uzależnione są od warunków pogodowych, a w szczególności od ilości opadów. Średnie zbiory kukurydzy z ostatnich lat
kształtują się na poziomie 9,5 t/ha, pszenicy 8 t/ha, a rzepaku
4 tony. Jest to zasługa wysokiej jakości kwalifikowanego materiału siewnego, wykonywania badań glebowych, odpowiedniego nawożenia oraz pełnej ochrony mechanicznochemicznej. Wysoki poziom zmechanizowania pozwala rolnikowi samodzielnie prowadzić większość prac agrotechnicznych.
Ostatnie 10 lat to okres znacznych inwestycji w gospodarstwie. Korzystając ze środków pomocowych, rolnik zakupił
ciągniki i maszyny rolnicze oraz utwardził plac manewrowy i
drogę dojazdową. Z własnych środków wybudował płaski
magazyn zbożowy z wiatą na suszarnie. Stare budynki inwentarskie zostały przebudowane na garaże dla maszyn rolniczych. Podczas przebudowy starej części gospodarstwa
skorzystał z programu utylizacji eternitu, który został całkowicie usunięty. Na przestrzeni ostatnich lat Paweł Lewandowski zakupił kilkadziesiąt hektarów ziemi. Zagospodarowując ją, korzystał z porad pracowników ODR w Zarzecze-

16

Zboże przechowywane jest w magazynie płaskim, co
ułatwia kontrole jakości. Dzięki wykorzystaniu ładowacza czołowego, zamontowanego na 130-konnym ciągniku, załadunek płodów rolnych jest prosty i szybki.
Ciągnik współpracujący z ładowaczem został dodatkowo wyposażony w kamerę oraz czujnik cofania. Transport
płodów rolnych
odbywa się przy
użyciu przyczep
wyposażonych w
drabinki, plandeki
oraz dolne otwieranie burt.
W
gospodarstwie
wydzielone jest stanowisko do napełniania opryskiwacza, gdzie woda nalewana jest
z użyciem wodomierza, w celu dokładnego odmierzenia cieczy roboczej.
Opryskiwacz wyposażony jest w system GPS, który ułatwia precyzyjne dozowanie cieczy roboczej na plantacji.
W gospodarstwie znajduje się odpowiednio oznakowany
magazyn środków ochrony roślin. Posadzka magazynu została wyłożona płytkami z kratką ściekową, na ścianach znajduje się zmywalna lamperia. Magazyn posiada wentylację
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elektryczną uruchamianą w chwili wejścia do pomieszczenia
oraz wentylację grawitacyjną. W magazynie znajduje się
szafka wyposażona w środki ochrony osobistej. Druga szafka, przeznaczona na środki chemiczne o klasie toksyczności
II, jest zamykana na kłódkę. Zużyte opakowania po wykorzystanych środkach są regularnie odbierane przez specjalistyczne firmy, a w gospodarstwie prowadzona jest selekcja
odpadów z podziałem na frakcje.
Piec do ogrzewania domu znajduje się w innym budynku.
W kotłowni używane są rękawice i maska chroniąca drogi
oddechowe. Na wyposażeniu jest również czujnik czadu
oraz gaśnice.
Dokonując modernizacji gospodarstwa, Paweł Lewandowski uwzględniał zasady bhp. Progi, krawędzie boczne budynków, drzwi i słupy wiat są oznakowane, szerokie bramy wjazdowe są rozsuwane, uchylne i segmentowe. Drzwi pomieszczeń, z których częściej się korzysta, wyposażono w automatyczne otwieranie, inne są doposażone w podpory zabezpieczające przed samozamykaniem. We wszystkich budynkach
znajdują się gaśnice. Dodatkowo przy jednym z garaży
umieszczono centralny punkt przeciwpożarowy, który wyposażony jest w gaśnice, koc gaśniczy, zbiornik na wodę, piasek oraz węże do hydrantu. Na ścianie wiszą instrukcje
pozwalające na odpowiednie
zareagowanie w razie zaistnienia zdarzenia. Bez
trudu można znaleźć
apteczkę pierwszej
pomocy, umieszczoną w łatwo dostępnym i widocznym miejscu na

podwórzu. Podobna znajduje się w warsztacie, gdzie są również gaśnice oraz środki ochrony osobistej.
W gospodarstwie znajduje się wiata na narzędzia ręczne
i części zamienne. Grabie, szpadle, łopaty czy szczotki są
umieszczane na wieszakach, narzędzia i inne przedmioty
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znajdują się uporządkowane na regałach. Jest też miejsce na
przebranie się w ubrania robocze. W pomieszczeniu tym jest
skrzynka na klucze do ciągników, kombajnu oraz piloty do
bram wjazdowych. Wykonano odprowadzenie wody deszczowej do ogrodzonych stawów. Rolnik we własnym zakresie wybudował także oczyszczalnię ścieków.

Własna stacja paliw
Paweł Lewandowski jest w posiadaniu stacji paliw na potrzeby gospodarstwa, w tym celu wypożycza zbiornik do paliwa, gdyż koszt tego zakupu przekracza jego możliwości.
Rozwiązaniem tego problemu jest nagroda specjalna, którą
przyznał Lewandowskim główny inspektor pracy w tegorocznej edycji konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”.
Rolnik mógł wybrać nagrodę rzeczową, którą ufunduje PIP.
Bez dłuższego namysłu wskazał właśnie zbiornik na paliwo –
dwupłaszczowy, o pojemności 5 tys. litrów.
Na podwórzu gospodarstwa znajduje się główny wyłącznik prądu, każdy budynek ma oddzielne zasilanie, wszystkie
przyłącza poprowadzone są w ziemi. Również dostęp do
wody jest w kilku miejscach. Zamontowane kamery umożliwiają obserwację poszczególnych części gospodarstwa. Zastosowane oświetlenie ledowe uruchamiane jest na pilota.
Każdy ciągnik i kombajn wyposażony jest w apteczkę, gaśnice oraz trójkąt ostrzegawczy. Kombajn dodatkowo ma zainstalowane kamery w celu łatwiejszego manewrowania.
Wszystkie ciągniki i maszyny po pracy, po uprzednim oczyszczeniu na polu, są parkowane w garażu. W różnych miejscach gospodarstwa widoczne są tablice ostrzegawcze i informacyjne.
W trakcie wizytacji gospodarstwa państwa Lewandowskich,
podczas etapu krajowego konkursu BGR, komisja konkursowa
zwracała uwagę na ład i porządek w obejściu gospodarskim i
warsztacie, na stan budynków gospodarskich, stan techniczny
maszyn i urządzeń, wyposażenie ich w osłony ruchomych części, stosowanie środków ochrony osobistej. Komisja analizowała wdrożone przez gospodarzy rozwiązania organizacyjne,
techniczne i technologiczne, wpływające na poprawę bezpieczeństwa osób pracujących i przebywających w gospodarstwie rolnym. Warto podkreślić, że właśnie te ostatnie elementy zostały docenione przez inspekcję pracy.
Państwo Aneta i Paweł Lewandowscy zostali uhonorowani
nagrodą specjalną głównego inspektora pracy nie tylko za
skalę wprowadzonych bezpiecznych rozwiązań i stosowanych dobrych praktyk, ale także za stałe dążenie do zwiększania bezpieczeństwa pracy i życia w gospodarstwie rolnym.
Tomasz Abramczyk
OIP Lublin
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Ponad 800 wystawców z 35 krajów,
nowoczesna i dynamiczna formuła
wystawiennicza, tłumy zwiedzających, liczne pokazy i imprezy towarzyszące – tak w skrócie można
scharakteryzować Międzynarodową Wystawę Rolniczą AGRO SHOW
2015, zorganizowaną od 18 do 21
września br. w Bednarach k. Poznania. Jest to największa plenerowa
wystawa rolnicza w Europie. Od lat
uczestniczy w niej Państwowa
Inspekcja Pracy.

AGRO SHOW 2015

Wśród gości przybyłych na wystawę byli m.in.
Małgorzata Hofman, zastępca głównego inspektora pracy, Jakub Chojnicki, zastępca dyrektora Departamentu Prewencji i Promocji Głównego Inspektoratu Pracy oraz Tomasz Gajdziński,
zastępca okręgowego inspektora pracy w Poznaniu. Przy stoisku PIP inspektorzy pracy udzielali
porad związanych z bezpieczeństwem pracy w
rolnictwie, prezentowali materiały audiowizualne, a także zorganizowali konkursy wiedzy o bezpieczeństwie pracy w gospodarstwie rolnym dla
uczniów szkół rolniczych. Wspólnie z Państwową
Strażą Pożarną przygotowano pokazy ewakuacji
ze zbiornika nieprzytomnej osoby poszkodowanej oraz udzielania pierwszej pomocy.
Ważnym wydarzeniem wystawy AGRO SHOW
2015 było podsumowanie XIII edycji ogólnopolskiego konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”, odbywającego się pod honorowym patronatem Prezydenta RP. Organizatorami konkursu są:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Nagroda główna i laur
pierwszeństwa przypadły gospodarstwu rolnemu
Izabeli i Janusza Bystronów z miejscowości
Sławki na Pomorzu. Nagrody ufundowane przez
PIP, w tym nagrodę specjalną dla Anety i Pawła
Lewandowskich z Milżyna w gminie Lubraniec w
województwie kujawsko-pomorskim, wręczyła
Małgorzata Hofman, zastępca głównego inspektora pracy.
Jacek Strzyżewski
OIP Poznań
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Fot. Jacek Strzyżewski

Niebezpieczna budowa
W trakcie kontroli jednej z budów, przeprowadzonej w czerwcu br. przez inspektorów
pracy z OIP w Katowicach, pracownicy wykonywali montaż konstrukcji stalowej dachu stacji kontroli pojazdów. Polegały one
na łączeniu dźwigarów dachowych w formie dwuteowników metodą spawania. Jeden z pracowników na wysokości 4,6 m
spawał dwuteownik 200 bez zastosowania
środków ochrony indywidualnej chroniących przed upadkiem z wysokości oraz bez
ochrony głowy.
Na budowie nie było środków ochrony indywidualnej
chroniących przed upadkiem z wysokości, znajdowało się
tam natomiast sześć hełmów. Nieprawidłowość usunięto w
trakcie kontroli, zapewniając pracownikowi zestaw łączącoamortyzujący i uprząż. Drugi pracownik, pracujący na wys.
2,4 m na pomoście pośrednim, złożonym z sześciu desek,
bezpośrednio pod najwyższym pomostem rusztowania
typu „Warszawa” usytuowanym na wys. 4,6 m, na którym pracował pierwszy pracownik, nie stosował środków ochrony
indywidualnej głowy podczas wykonywania prac pomocniczych.

Komunikację na poziom dachu zapewniono z rusztowania
w ten sposób, że pracownicy poruszali się po jego ramach.
Nieprawidłowość próbowano usunąć w trakcie kontroli również w sposób nieprawidłowy, gdyż drabinki pełniące funkcję pionu komunikacyjnego powieszono na zewnątrz obrysu rusztowania zamiast wewnątrz wieży. Rusztowanie typu
„Warszawa” zostało zmontowane niezgodnie z instrukcją
użytkowania – nie zapewniono pełnego pomostu przykrywającego całą powierzchnię roboczą rusztowania (pomost
stanowiło pięć desek), kompletnych balustrad (balustrady
kolidowały z dźwigarami dachowymi podczas przemieszczania wieży rusztowania na kółkach), pionów komunikacyjnych i stężeń poziomych skośnych. Nie dokonano także odbioru technicznego rusztowania. Stężenia poziome skośne
uzupełniono wprawdzie w trakcie kontroli, jednak zastosowano je wysoko, na różnych poziomach, zamiast nad posadzką nad kółkami.
W budowanym obiekcie nie zabezpieczono miejsc niebezpiecznych, nie wyznaczono strefy niebezpiecznej wokół prac
na wysokości. Znajdujące się w budynku kanały przeglądowo-naprawcze dla pojazdów nie zostały przykryte, a pracownicy poruszali się wzdłuż otwartych otworów w posadzce. Dojście do budynku zapewniono nad wykopem, po poje-

dynczej, niestabilnej desce ułożonej skośnie w stosunku do
budynku.
Zasilanie odbiorników energii elektrycznej odbywało się z
rozdzielnicy elektrycznej, która nie posiadała przedniej osłony. Widoczne przewody elektryczne posiadały izolację podstawową, natomiast podczas kontroli stwierdzono brak
ochrony podstawowej (przed dotykiem bezpośrednim) elementów czynnych gniazda elektrycznego wtykowego, z którego zasilano m.in. czajnik bezprzewodowy poprzez przedłużacz elektryczny. Nieprawidłowość usunięto w trakcie
kontroli. Na posadzce ułożono przedłużacze elektryczne niezabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, zasilały one agregat spawalniczy i szlifierkę kątową. Warto zaznaczyć, że nadzór nad pracownikami pełnił inwestor, który sam
nie stosował środków ochrony indywidualnej głowy, przebywając w strefie niebezpiecznej.
W trakcie kontroli wydano decyzje ustne, które skutkowały
usunięciem nieprawidłowości.
st. inspektor – specjalista Beata Sikora-Nowakowska
rzecznik prasowy OIP Katowice
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Teresa Domżalska

Bezpieczeństwo w pracy

Kleszcz – przebiegły krwiopijca

Trwa sezon na kleszcze.
Szczyt ich liczebności
występuje w maju
i czerwcu oraz we wrześniu i aż do pierwszych
przymrozków. Latem są
mniej dokuczliwe, chyba
że lipiec i sierpień są wilgotne. Atakują z ukrycia,
są bardzo szybkie i skuteczne.
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Kleszcze polują na żywicieli głównie w
okresie od marca do listopada, gdy temperatura powietrza wynosi powyżej 7-10°C. W
przypadku łagodnych zim, kiedy temperatura nie spada poniżej 5°C, można spotkać
kleszcze właściwie przez cały rok. Są maleńkie: larwa kleszcza pospolitego ma ok.
0,5 mm długości, nimfa – 1,5 mm, samica
zaś jedynie 5 mm. Kleszcze przenoszą liczne wirusy i bakterie, które mogą być groźne
dla ludzi. Co trzeci kleszcz jest zarażony lub
zakażony
Każde stadium rozwojowe groźnego pajęczaka – larwa, nimfa i postacie dorosłe –
potrzebuje krwi, by się rozwijać. Każde z
trzech kolejnych stadiów rozwojowych
musi żerować. Larwy piją krew przez około
3 doby, nimfy – 5 dób, a samice – nawet 11
dób i wypijają wówczas ok. 4 ml krwi,
zwiększając swoją objętość dwustukrotnie.
Kleszcze należą do gromady pajęczaków,
podgromady roztoczy. Są pasożytami. W
Polsce występuje ok. 20 gatunków spośród
ponad 850 istniejących. Najpopularniejsze
i najbardziej niebezpieczne kleszcze żyjące
w Polsce to:
 Kleszcz pospolity, który najlepiej czuje się w miejscach o dużej wilgotności.
Można go spotkać w całej Polsce, zwłaszcza
tam, gdzie są lasy liściaste i mieszane, a także iglaste, ale z gęstym poszyciem oraz w
parkach miejskich, zieleńcach i ogródkach
działkowych. Kleszcze lubią przebywać w
miejscach, gdzie jeden typ roślinności graniczy z drugim: nad brzegiem stawów i jezior, na łąkach w pobliżu lasów, na skraju
polan. Okupują też krzewy: czarnego bzu,
jeżyny, leszczyny. Czyhają w gęstych zaroślach i paprociach.

 Kleszcz łąkowy występuje głównie
na obszarach położonych na wschód od
Wisły przeważnie na zakrzewionych pastwiskach, na obrzeżach jezior, bagnistych
terenach leśnych.
 Obrzeżek gołębi, który żywi się krwią
tych ptaków. Bytuje tam, gdzie się one
gnieżdżą – na strychach i poddaszach.
Kleszcze pospolite i łąkowe atakują głównie w ciągu dnia (najaktywniejsze są rano,
ok. 8 i po południu, od 15 do północy), natomiast obrzeżek tylko nocą. W badaniach
laboratoryjnych udowodniono, że nawet
bez żerowania kleszcze mogą przeżyć
sześć lat. Najedzona samica kleszcza pospolitego co roku składa ok. 3 tys. jaj, a kleszcza
pastwiskowego nawet 3-6 tys. jaj i przekazuje potomstwu zakaźne wirusy i krętki. Zwykle przebywają w trawach lub na krzewach
na wysokości do ok. 1,5 m, z których przedostają się na ciało ofiary, gdzie poszukują
miejsc nadających się do ukąszenia.
Kleszcz wyczuwa potencjalną ofiarę z odległości 20 metrów – reaguje na temperaturę
jej ciała, zapach potu i wydychany dwutlenek węgla. Kleszcz, który znajdzie się na
skórze, nie atakuje na oślep, może wędrować nawet przez godzinę w poszukiwaniu
miejsca, gdzie naskórek jest cienki i lekko
wilgotny, np. za uszami, na granicy włosów
na głowie, na szyi, w zgięciach stawów, pod
kolanem, pod biustem, w pępku lub w pachwinie. Wkłuwa się w skórę dość głęboko i
jednocześnie wprowadza wydzielinę, która
zawiera substancje znieczulające i opóźniające reakcje zapalną u żywiciela. Kleszcz
może więc spokojnie żerować nawet 6-7
dni. W tym czasie wypija ok. 2-4 ml krwi
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i znacznie powiększa swoje rozmiary (głodny osobnik ma ok. 2 mm długości, a najedzony nawet 12 mm).
Wciąż powszechne jest przekonanie, że
przyssanego do skóry pajęczaka należy polać olejem. Niektórzy smarują nawet benzyną albo spirytusem w nadziei, że kleszcz
zacznie się dusić i sam odpadnie. Nic bardziej mylnego! W takich sytuacjach pajęczak wymiotuje, zwracając do rany treść
pokarmową, a wraz z nią drobnoustroje. W
najlepszym wypadku wywoła to reakcję
alergiczną lub zakażenie, w najgorszym
zwiększy prawdopodobieństwo zachorowania na kleszczowe zapalenie mózgu lub
inną odkleszczową chorobę, jeśli kleszcz
jest nosicielem wirusów.
Kleszcza, który zostanie zauważony na
ciele, najlepiej usunąć za pomocą pęsety.
Chwycić pajęczaka jak najbliżej skóry i oderwać sprawnym zdecydowanym ruchem,
pilnując, by pod skórą nie został żaden
fragment aparatu gębowego. Po wszystkim ranę należy zdezynfekować wodą utlenioną, a kleszcza rozgnieść albo spalić. Dobrą metodą jest też odessanie pajęczaka
specjalnym urządzeniem, dostępnym w
aptekach. Miejsce ukąszenia należy obserwować przez najbliższe tygodnie. W przypadku wystąpienia jakichś zmian na skórze,
trzeba zwrócić się do lekarza.
Częstotliwość występowania kleszczy
jest zróżnicowana, najwięcej jest ich m.in.
na Mazurach, Pomorzu, Dolnym Śląsku i we
wschodniej Polsce. Kleszcze występują też
we wszystkich europejskich krajach. Kto
chce uniknąć kleszczy w zimie, nie powinien spędzać tej pory roku na Wyspach Kanaryjskich lub w okolicach Morza Śródziemnego, gdzie umiarkowane temperatury nie
zmuszają ich do snu zimowego. Kleszcze z
Cypru są często zainfekowane różnymi rodzajami riketsji, które przenoszą tzw. gorączkę od ugryzienia kleszcza. Także kontynent afrykański nie jest bezpieczny, kleszcze zagrażają nam szczególnie w Egipcie, w
Republice Południowej Afryki i w Republice
Kongo. Są również w Kanadzie i w USA,
gdzie borelioza jest drugą po HIV najczęściej występującą infekcją. Występują w Australii i Azji, szczególnie w Chinach i Japonii.
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Kleszczowe zapalenie mózgu
Lista chorób odkleszczowych jest bardzo
długa. Najczęściej notowane są borelioza i
kleszczowe zapalenie mózgu. Kolejne choroby to: bartoneloza odkleszczowa, babeszjoza, dur powrotny, erlichoza (anaplazmoza), tularemia, bruceloza, porażenie
kleszczowe wywołane toksyną odkleszczową i mykoplazmoza.
Najgroźniejsze jest kleszczowe zapalenie
mózgu, które może się skończyć nawet
śmiercią, a niemal co drugi pacjent opuszcza szpital z trwałymi następstwami wymagającymi wieloletniego leczenia lub rehabilitacji. Zapalenie objawia się po 7-14
dniach i ma charakter grypopodobny; objawy utrzymują się około tygodnia. Po kilku
dniach lepszego samopoczucia występuje
druga faza choroby z bólami głowy, gorączką, wymiotami, nudnościami, utratą
przytomności i zespołem objawów neurologicznych. W przypadku zakażenia nie istnieje specjalne leczenie przeciwwirusowe.
Leczy się tylko objawy choroby, a więc podaje się leki przeciwgorączkowe, nawadniające, przeciwbólowe, przeciwzapalne i
zmniejszające obrzęk mózgu.
Według WHO kleszczowe zapalenie mózgu może prowadzić do zgonu (u 1-4% pacjentów) lub trwałych następstw neurologicznych (35-58%). U 26-46% pacjentów z
KZM stwierdza się powikłania choroby.
Rozwija się trwałe porażenie rdzeniowe
(ok. 10%), u zakażonych dzieci może pojawić się zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu (ok. 20-30%), długotrwałe
zaburzenia uwagi i deficyty koncentracji
(ok. 25%), trwałe neurologiczne następstwa choroby (ok. 2%). Wśród zgłaszanych
zachorowań przeważają mężczyźni (61%),
a także mieszkańcy wsi (55%). Statystyki są
alarmujące. W ostatnich latach nastąpił w
Polsce 30-krotny wzrost zachorowań na
kleszczowe zapalenie mózgu. Najwięcej zachorowań na kleszczowe zapalenie mózgu
rejestruje się we wschodnich powiatach
województwa warmińsko-mazurskiego; w
województwie tym współczynnik zachorowań jest prawie sześciokrotnie wyższy niż
w kraju.

Najwięcej zachorowań na
kleszczowe zapalenie mózgu rejestruje się we
wschodnich powiatach
województwa warmińskomazurskiego; w województwie tym współczynnik zachorowań jest prawie
sześciokrotnie wyższy
niż w kraju.
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Przeciwko tej chorobie można się zaszczepić. Można to zrobić w dowolnym
momencie, najlepiej jednak zimą lub wczesną wiosną, zanim nadejdzie sezon najwyższej aktywności pajęczaków. Szczepienie
zapewnia odporność na trzy lata. Polega na
podaniu trzech dawek w określonych odstępach czasu. Aby ochrona była skuteczna
przez całe życie, dawki przypominające
przyjmuje się co ok. pięć lat

Borelioza

Do tej pory nie wynaleziono szczepionki, która
chroniłaby przed zachorowaniem na boreliozę.
Choć jest to groźna choroba, która potrafi zniszczyć
życie, większość dotkniętych nią osób nawet nie
wie o jej istnieniu.
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Najbardziej rozpowszechnioną, przewlekłą chorobą roznoszoną przez kleszcze jest
borelioza. Wywołują ją bakterie zwane
krętkami Borrelia; szacuje się, że ich nosicielem może być co piąty kleszcz. Charakterystycznym objawem pierwszego etapu
rozwoju boreliozy jest tzw. rumień wędrujący. Na początku ma on powierzchnię ok. 2
cm, w miarę upływu czasu rozszerza się
pierścieniowo, w końcu blednie pośrodku i
zanika. Zanik rumienia nie oznacza jednak
zawsze końca choroby. Drugą fazę choroby
charakteryzuje rozwój objawów skórnych
oraz ostre zmiany zapalne narządów, w
tym stawów, serca, ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego. Trzeci etap
boreliozy może trwać od roku do kilkunastu lat od zakażenia. Występują wówczas
przewlekłe zmiany skórne, ciężkie zmiany
zapalne stawów, a także zapalenia mózgu i
opon mózgowo-rdzeniowych. Nierozpoznana i nieleczona borelioza grozi licznymi,
niebezpiecznymi powikłaniami.
Do tej pory nie wynaleziono szczepionki,
która chroniłaby przed zachorowaniem na
boreliozę. Choć jest to groźna choroba, która potrafi zniszczyć życie, większość dotkniętych nią osób nawet nie wie o jej istnieniu. Cierpią, ponieważ występują u nich
różnego rodzaju objawy choroby – np. bóle
mięśni, ścięgien, stawów, bóle głowy, depresja, zmęczenie, problemy ze snem,
uczucie otępienia, zaburzenia wzroku, szumy uszne, skurcze i pocenie się w nocy,
arytmia, zaburzenia oddychania, porażenie
nerwu twarzowego, problemy z wysławianiem się, z koncentracją lub pamięcią, zaburzenia trawienia, problemy skórne, za-

burzenia neurologiczne lub psychiatryczne, choroby autoimmunologiczne. Ze
względu na brak właściwej diagnozy nie
udaje się tego wyleczyć. Pacjenci odsyłani
są od lekarza do lekarza, poddawani wielu
nieskutecznym badaniom, często również
szkodliwym kuracjom, aby w końcu usłyszeć, że problem tkwi w głowie i powinni
zacząć przyjmować leki antydepresyjne
lub poddać się psychoterapii. Pacjenci u lekarza dowiedzą się najprawdopodobniej,
że nie mają boreliozy, nawet jeśli w rzeczywistości właśnie na nią cierpią. Wynika to z
nieskuteczności badań krwi, które nie pozwalają na wykrycie różnych szczepów
bakterii powodującej chorobę, a także z
faktu, że lekarze nie są kształceni w tym zakresie.
Zakażenie na ogół odbywa się następująco: kleszcz w momencie ukąszenia wprowadza do krwi płyn zawierający bakterię
typu Borrelia, może ona przeniknąć do
wszystkich narządów i układów organizmu
człowieka, choć początkowo chory nie zdaje sobie z tego sprawy. Najczęściej atakuje
układ kostno-stawowy, nerwowy (nerwy
obwodowe i mózg) oraz układ krążenia –
głównie serce, prowadząc do rozwoju chorób przewlekłych. Pojawiają się poważne
i zróżnicowane uszkodzenia, które powodują trudne do zniesienia bóle, paraliż,
chroniczne zmęczenie, zaburzenia neurologiczne, psychiatryczne i kardiologiczne. Z
tego właśnie powodu niezdiagnozowaną
boreliozę łatwo pomylić z przeróżnymi innymi chorobami, w tym z chorobami psychicznymi.
W Kanadzie powstał projekt ustawy
C-422 z 21 czerwca 2012 r. Jego autorzy zakładają, że w 2020 r. już 80% populacji będzie narażone na boreliozę. Domagają się
rozpoczęcia w trybie pilnym kampanii informacyjnej w społeczeństwie, kształcenia
lekarzy i poprawienia diagnozowania. Projekt ten, wspierany różnymi petycjami w
całym kraju, jest obecnie szeroko dyskutowany. W Polsce aktywnie działa m.in. Stowarzyszenie Chorych na Boreliozę, któremu udało się w kwietniu br. doprowadzić
do spotkania z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia, poświęconego propozy-
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cjom zmian w sprawie standardów i strategii postępowania w diagnostyce i leczeniu
chorób odkleszczowych w Polsce. Zmiany
te są niezbędne, gdyż dziś skuteczne badania, konieczne do zdiagnozowania i leczenia choroby, nie są praktycznie dostępne
dla chorych.
Do diagnozowania choroby służą metody bezpośrednie (poszukiwanie krętków w
płynach ustrojowych i tkankach) i pośrednie (sprawdzenie odpowiedzi immunologicznej organizmu na kontakt z patogenem). W przypadku podejrzenia boreliozy
chorzy najczęściej stykają się jednak z testami ELISA i Western Blot. Test ELISA jest
obecnie najczęściej wykonywany, choć jest
najbardziej zawodny – zafałszowuje wyniki, nawet 35% potwierdzonych zakażeń nie
jest wychwytywana tym testem. Dodatni
wynik testu jest podstawą do rozpoczęcia
leczenia. Bardziej dokładny jest test Western Blot i powinien on być uzupełnieniem testu ELISA, a nawet powinien go zastępować. Można go wykonać po ok. miesiącu od zakażenia. Niestety, także ten test
daje wyniki zafałszowane. Aktualnie żaden
z dostępnych testów laboratoryjnych nie
jest w 100% dokładny i do pełnej diagnozy
potrzebna jest diagnostyka kliniczna.
Średnio w Polsce na każde 100 tys. osób
zachorują 33 (wskaźnik 33,12 w Polsce w
2013 r.). Od kilku lat mówi się o epidemii zachorowań na boreliozę. Liczba zachorowań
wzrasta w zatrważającym tempie. W 2014 r.
zanotowano ok. 14 tys. zarejestrowanych
przypadków boreliozy w Polsce (w 2012 r.
8,7 tys.), ale szacuje się, że liczba niezgłoszonych zakażeń jest nawet czterokrotnie
wyższa. W woj. warmińsko-mazurskim odnotowuje się bardzo wysoki współczynnik
zapadalności na boreliozę (prawie dwukrotnie wyższy niż w kraju). W 2014 r. na
Warmii i Mazurach odnotowano aż 904
przypadki boreliozy.

Profilaktyka
Aby ustrzec się chorób przenoszonych
przez kleszcze, należy przed wycieczką do
lasu lub po terenach zielonych założyć odpowiednią odzież, szczelnie otulającą ciało:
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spodnie z długimi nogawkami, bluzę, zakryte buty, skarpety, kapelusz, a miejsca na
pograniczu ciała i ubrań (np. przy kołnierzu) warto spryskać preparatami odstraszającymi owady. Kleszcze preferują bawełnę,
nie lubią za to tkanin syntetycznych, dlatego polary czy elastyczne dresy chronią lepiej niż odzież bawełniana. Barwa odzieży
nie ma znaczenia, ponieważ kleszcze są ślepe, jednak na jasnych ubraniach łatwiej
można je zauważyć. Niektóre firmy produkują odzież impregnowaną substancjami
odstraszającymi owady, przede wszystkim
permetryną. Po powrocie z terenu, na którym występują kleszcze, trzeba wytrzepać
ubranie, wyszorować ciało miękką szczotką
i dokonać szczegółowych oględzin ciała.
Sam prysznic nie wystarczy, ponieważ na
odnóżach kleszczy znajdują się haczyki,
którymi zaczepiają się one, chodząc po naszej skórze.
Rynek oferuje wiele produktów przeciwko kleszczom. Ze względu na ich formę wyróżnia się: aerozole, pudry, kremy, żele, preparaty spot-on (kropelki aplikowane na
szyję lub kark), spraye, roll-on, a dla czworonogów również obroże i doraźnie stosowane szampony. Produkty przeciwko
kleszczom można podzielić na naturalne i
chemiczne oraz na działające krótko i długo. Ze względu na zasadę działania, środki
przeciw kleszczom są kontaktowe bądź odstraszające. Większość z nich jest dostępna
w aptekach bez recepty. Niektóre preparaty dla zwierząt są do kupienia wyłącznie w
gabinetach weterynaryjnych, ale większość jest dostępna w zwykłym sklepie
zoologicznym.
Preparatami w sprayu wystarczy spryskać dokładnie ciało przed wyjściem na
spacer, jednak ich zapach może szybko wywietrzeć. Bardziej skuteczne są kremy, ich
działanie utrzymuje się do kilku godzin.
Wystarczy, że cienką warstwą kremu zostaną pokryte miejsca narażone na ukąszenia,
w szczególności okolice mankietów i kołnierzyka. Można je stosować nawet u dzieci
poniżej trzech lat, a także u osób ze skórą
wrażliwą.
Niektóre preparaty zawierają specjalny
składnik, nazywany DEET, który nie tylko

Kontrole przestrzegania
przepisów bhp przy wykonywaniu prac w leśnictwie,
związanych z pozyskiwaniem i zrywką drewna wykazały, że co trzeci pracodawca nie zapewnił pracownikom wymaganych
prawem profilaktycznych
badań lekarskich. Mimo że
pracownicy leśni narażeni
są na ukąszenia kleszczy,
jedynie 37% kontrolowanych pracodawców zapewniło pracownikom badania
przesiewowe na obecność
boreliozy.

jest w pełni bezpieczny dla człowieka, ale także efektywny w
działaniu. Jego zadaniem jest zablokowanie receptorów
kleszcza na około cztery godziny (zależy od gatunku i rodzaju insekta). Preparaty dla niemowląt i dzieci nie zawierają
DEET ani innych repelentów, tylko naturalne środki aktywne,
zwykle roślinne.
Najlepsze naturalne środki na kleszcze to olejki eteryczne.
Przed wyjściem do lasu warto użyć np. olejku goździkowego,
cytronelowego, z drzewa herbacianego, tymiankowego,
szałwiowego, z trawy cytrynowej, z mięty pieprzowej lub ze
słodkich migdałów. Olejek z drzewa herbacianego można
aplikować bezpośrednio na skórę, natomiast pozostałe olejki wymagają rozcieńczenia, np. wymieszania z jakimkolwiek
olejem roślinnym.

Tym urządzeniem łatwo
i bezpiecznie usuniesz kleszcza.
Z różnorodnych publikacji o kleszczach wynika, że w walce
z kleszczami mogą pomóc również zioła, np. suszona lawenda, szałwia, mięta pieprzowa, rozmaryn, tymianek, melisa lekarska, geranium, suszony eukaliptus. Przepis na odstraszający kleszcze ziołowy preparat: rozmaryn i tymianek należy
zaparzyć w małej ilości wody, po godzinie przelać do atomizera i dodać sok z cytryny. Wymieszać. Preparatem można
spryskać zarówno siebie, jak i swojego psa lub kota. Maści
rozgrzewające zazwyczaj mają w swoim składzie olejek eu-

Ze sprawozdania
z działalności PIP za rok 2014
Kontrole przestrzegania przepisów bhp przy wykonywaniu prac w leśnictwie, związanych z pozyskiwaniem i zrywką drewna wykazały, że co trzeci pracodawca nie zapewnił
pracownikom wymaganych prawem profilaktycznych badań lekarskich. Mimo że pracownicy leśni narażeni są na
ukąszenia kleszczy, jedynie 37% kontrolowanych pracodawców zapewniło pracownikom badania przesiewowe
na obecność boreliozy. Badania te nie są obowiązkowe pomimo ogromnego wzrostu liczby chorób zakaźnych odkleszczowych. Ten stan mógłby się poprawić, gdyby we
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kaliptusowy, rozmarynowy, balsam peruwiański i kamforę,
które skutecznie odstraszają kleszcze. Pod wpływem ciepła
zapach olejków jest jeszcze bardziej intensywny, co skutecznie zniechęca kleszcze do ukłucia. Piwo zawiera zestaw witamin B, które zmieniają skład naszego potu, a to w pewnym
stopniu odstrasza kleszcze. Zniechęci je również intensywna
woń czosnku.
Opracowała:
starszy inspektor pracy – specjalista
Teresa Domżalska
OIP Poznań
Przy pisaniu artykułu wykorzystano materiały opracowane
przez Zakład Parazytologii Wydziału Farmacji z Oddziałem
Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, dr hab. Joannę Zajkowską z Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji UM w Białymstoku, Stowarzyszenie Lyme Sans Frontieres (Borelioza Bez Granic)
wspólnie z Instytutem Ochrony Zdrowia Naturalnego oraz
Walentynę Śliziewicz i Ałłę Chutko, lekarzy specjalistów Grodzieńskiego Obwodowego Centrum Higieny i Epidemiologii.
Wykorzystano także publikacje:
1. Z. Dziubek, Choroby zakaźne i pasożytnicze, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2003.
2. Borelioza i inne choroby przenoszone przez kleszcze w
aspekcie narażenia zawodowego, pod red. E. Cisek i J. Zwolińskiego.
3. A. Grzeszczuk, Borelioza w praktyce klinicznej, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009.
4. A. Buczek, Choroby pasożytnicze – epidemiologia, diagnostyka, objawy, FnRRRKDN, Lublin 2005.

wskazówkach metodycznych uwzględniono, w ramach
badań okresowych dla szkodliwego czynnika „Borrelia
burgdorferi”, badania przesiewowe w kierunku boreliozy.
Badania te dotyczyłyby pracowników (narażonych na ukąszenia przez kleszcze), których miejscem pracy są obszary
leśne.
Główny inspektor pracy wystąpił w 2014 r. z wnioskiem
w tej sprawie do Ministra Zdrowia, który uzależnił jego realizację od dokonania zmian w treści upoważnienia ustawowego zawartego w art. 229 § 8 Kodeksu pracy oraz od
wyniku konsultacji z ekspertami z dziedziny medycyny
pracy oraz chorób zakaźnych i pasożytniczych. W związku
z tym w 2015 r. Główny inspektor pracy skierował w ww.
sprawie ponowne pismo do Ministra Zdrowia.
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Wyegzekwowane należności
Stanowcze działania inspektorów
pracy przyczyniły się do wypłacenia
pracownikom należnych świadczeń.
● W czerwcu br. inspektor pracy z OIP w Lublinie przeprowadził kontrolę w jednym z lokalnych przedsiębiorstw,
która wykazała nieprawidłowości w wypłacie wynagrodzeń
za pracę. Dotyczyły one m.in. naliczania dodatków funkcyjnych, należnego wynagrodzenia za czas choroby w miesiącach, premii, wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany
urlop wypoczynkowy oraz należnej odprawy pieniężnej z tytułu rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika. Inspektor pracy skierował
do pracodawcy decyzję nakazową celem uregulowania niewypłaconych należności. W lipcu pracodawca poinformował
kontrolującego o zrealizowaniu decyzji. W efekcie 32 pracownikom wypłacono należności, a ich łączna kwota przekroczyła 115 000 złotych.
● Z kolei w wyniku kontroli przeprowadzonej przez inspektorów z OIP w Poznaniu w jednej ze spółek w Śremie
stwierdzono, iż pracodawca nie wypłacił 10 pracownikom
zakładu wynagrodzeń za okres od stycznia do czerwca 2015 r.
w łącznej kwocie 33 978,39 zł. Ponadto 45 pracowników zakładu nie otrzymało świadczeń należnych z tytułu podróży
służbowych poza granicami kraju w okresie od 1 do 30
czerwca 2015 r. w łącznej kwocie 53 802,10 zł. Wydano polecenie naliczenia i wypłacenia tych kwot. Pracodawca zrealizował polecenie jeszcze w trakcie kontroli, wypłacając ponad 87 000 złotych.
● Podczas kontroli przeprowadzonej w lipcu i sierpniu
br. w jednej z firm w Żorach inspektor pracy z OIP w Katowicach stwierdził niewypłacenie 30 pracownikom wynagrodzeń za maj 2015 r. w wysokości 117 109,51 zł brutto i za
czerwiec tego roku w wysokości 75 053,32 zł brutto. Inspektor skierował do pracodawcy polecenie niezwłocznej wypłaty tych należności. Pracodawca w toku kontroli zrealizował
polecenie. Natomiast w wyniku poprzedniej kontroli tego
podmiotu inspektor pracy skierował do pracodawcy nakaz
płacowy wypłaty wynagrodzeń na łączną kwotę 150 372,91
zł oraz ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej na łączną
kwotę 540,97 zł netto. W toku bieżącej kontroli stwierdzono
realizację nakazu inspektora pracy. Łącznie inspektor pracy
wyegzekwował wynagrodzenia na kwotę około 352 000 zł
brutto.
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● Kontrola jednego z przedsiębiorstw w Łukowie w lipcu br. wykazała nieprawidłowości w wypłacie wynagrodzeń za pracę za miesiąc luty br. oraz należności z tytułu ryczałtów za noclegi w związku z odbytymi przez kierowców
podróżami służbowymi. Inspektor pracy z OIP w Lublinie
skierował do pracodawcy wniosek wystąpienia oraz decyzję nakazową celem uregulowania niewypłaconych należności. W sierpniu br. inspektor otrzymał odpowiedź od pracodawcy informującą o realizacji wniosku oraz decyzji.
Łączna kwota należności wypłaconych trzem pracownikom wynosi 73 760,49 złotych.
● Kontrola inspektora pracy z OIP w Lublinie, przeprowadzona w przedsiębiorstwie handlowym i usługowym w
Niedrzwicy Dużej, wykazała nieprawidłowości w zakresie
wypłaty wynagrodzeń za pracę za luty, marzec, kwiecień i
maj 2015 roku. Inspektor pracy skierował do pracodawcy decyzję nakazową celem uregulowania niewypłaconych należności. W sierpniu inspektor pracy otrzymał odpowiedź od
pracodawcy informującą o realizacji decyzji. Łączna kwota
należności wypłaconych 22 pracownikom wynosi 33 219,05
złotych.
● Przedsiębiorstwo usługowo-transportowo-handlowe
w B. po kontroli przeprowadzonej w maju br. powiadomiło
inspektora pracy z OIP w Kielcach o wypłacie czterem pracownikom łącznej kwoty 3 840 zł za pracę w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej.
● W wyniku realizacji środków prawnych wydanych
przez inspektorów pracy z OIP w Rzeszowie, w czerwcu br.
pracodawcy wypłacili 492 pracownikom 412 051,85 zł tytułem należności wynikających ze stosunku pracy. Przykładowo, spółka w upadłości układowej z Rzeszowa wypłaciła: 21
pracownikom kwotę 18 100 zł netto tytułem należnego wynagrodzenia za pracę za maj 2013 r., 43 pracownikom kwotę
70 769,98 zł brutto tytułem należnego wynagrodzenia za
pracę za miesiąc maj 2013 r.; 23 pracownikom kwotę 62
558,07 zł brutto tytułem należnego wynagrodzenia za pracę
za miesiąc czerwiec 2013 r.; 34 pracownikom kwotę 59
417,83 zł brutto tytułem należnego wynagrodzenia za pracę
za miesiąc czerwiec 2013 r.; 22 pracownikom kwotę 61
445,72 zł brutto tytułem należnego wynagrodzenia za pracę
za miesiąc lipiec 2013 r.; 20 pracownikom kwotę 27 723,69 zł
brutto tytułem należnego ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy; 2 pracownikom kwotę
1800 zł netto tytułem należnego ekwiwalentu pieniężnego
za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.
Z dokumentacji okręgowych inspektoratów pracy
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Finał kampanii

Szkolili
informowali
kontrolowali
Ponad 20 szkoleń na małopolskich uczelniach wyższych i w urzędach pracy, realizowanych wspólnie z pracodawcami, stanowiska poradniczo-informacyjne w ośrodkach turystycznych w Gródku nad Dunajcem, Bukowinie, Białce Tatrzańskiej, Czchowie, Tarnowie, Nowym Sączu i w Krakowie.
Dzień Porad Prawnych w Galerii Krakowskiej, a także kontrole legalności zatrudnienia skoncentrowane na osobach nowo zatrudnionych w usługach, handlu, hotelarstwie, gastronomii. Tak przebiegała tegoroczna kampania „Szlakiem Pierwszej Pracy”, realizowana przez OIP w Krakowie.
Każdy z etapów kampanii prewencyjnej spotkał się z szerokim zainteresowaniem. Chęć kontynuowania współpracy
wyrazili zarówno uczestnicy szkoleń, jak i pracodawcy oraz
przedstawiciele urzędów pracy. Mówiono o tym podczas
podsumowania kampanii, które odbyło się 12 sierpnia br. w
Galerii „Gil” Politechniki Krakowskiej. Przewodniczył mu Tadeusz Fic, okręgowy inspektor pracy w Krakowie, a w konferencji wzięli udział m.in. Jakub Chojnicki, wicedyrektor Departamentu Prewencji i Promocji GIP, Jerzy Miller, wojewo-

da małopolski, Marek Piwowarczyk, kanclerz Loży Małopolski BCC oraz Jacek Pająk, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu
Pracy w Krakowie.
Koordynator kampanii Anna Majerek z krakowskiego
OIP-u omówiła poszczególne etapy jej realizacji. Przypomniała, iż w miejscowościach turystycznych eksperci inspekcji pracy udzielali porad prawnych, przyjmowali skargi, rozdawali
wydawnictwa i materiały informacyjne z zakresu prawa pracy.
Odwiedzający inspekcyjne stoisko mieszkańcy, pracownicy,
przedstawiciele lokalnych władz i turyści mówili, że to świetny
pomysł, że inspekcja pracy wychodzi do ludzi, że można zasięgnąć porady podczas urlopu, kiedy jest więcej czasu i dystansu do spraw związanych z zatrudnieniem.
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Równolegle z kampanią informacyjno-prewencyjną na terenie
całej Małopolski prowadzono intensywne działania kontrolne,
mające na celu wyeliminowanie
nielegalnego zatrudnienia, pracy
na próbę i syndromu pierwszego
dnia w pracy. Od początku roku
przeprowadzono około 900 kontroli legalności zatrudnienia, których efektem było zalegalizowanie pracy ponad 200 osób.
Podczas konferencji podsumowującej kampanię szef krakowskiego OIP-u przedstawił analizę
działalności kontrolno-nadzorczej
w zakresie legalności zatrudnienia w Małopolsce i rozpoczął dyskusję, której punktem wyjścia
było pytanie: Pokolenie Y a umowa o pracę – marzenie czy przeżytek? Odpowiadając na nie, Zbigniew Majchrzak, przewodniczący Rady Krajowego Sekretariatu Budownictwa i Przemysłu
Drzewnego NSZZ „Solidarność”,
powiedział m.in., że pokolenie Y
cechuje mocny indywidualizm,
ale umowa o pracę jest podstawą
funkcjonowania państwa. Z kolei
Marek Piwowarczyk podkreślił konieczność zmian legislacyjnych
mających na celu zmniejszenie
kosztów zatrudnienia i ograniczenie nieuczciwej konkurencji na
wolnym rynku. Jerzy Miller zwrócił uwagę, że pokolenie Y spowodowało, iż do Małopolski coraz
chętniej przyjeżdżają przedsiębiorcy, którzy zakładają tu
swoje firmy. „Oni potrzebują młodego i elastycznego pracownika. Młode pokolenie ma ogromną potrzebę rozwoju,
a to odpowiada pracodawcy”. Wojewoda zauważył również
problem braku właściwego doradztwa zawodowego dla
młodzieży na odpowiednim szczeblu ich edukacji. Tę kwestię mocno zaakcentował również Janusz Kowalski, prezes
Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości: „Podczas
kształcenia młodych ludzi zapomina się, że oni wkrótce wejdą na rynek pracy. Pewne zawody są lekceważone i niedoceniane w procesie edukacji. Problem z doradztwem zawodowym na poziomie gimnazjum jest ogromny i nie można go
bagatelizować”.
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W dyskusji zabrali głos wszyscy zaproszeni goście. Podkreślali różnorodne aspekty elastycznego zatrudnienia, konieczność zmian legislacyjnych oraz perspektywy rozwoju
rynku pracy i młodego pokolenia. Zamykając dyskusję, Tadeusz Fic stwierdził, że nie można stworzyć skutecznego prawa
bez wspólnego działania pracodawców, pracowników i
związków zawodowych. Skuteczna realizacja konstytucyjnego zapisu o ochronie pracy przejawia się m.in. w nowelizacji
prawa. Zmiany powinny również objąć ujednolicenie baz danych oraz możliwość korzystania z nich on-line przez wszystkie organy państwa, co znacznie skróci czas uzyskiwania
przez służby informacji niezbędnych do wykonywania czynności kontrolnych.
Współorganizatorami konferencji byli: Agnieszka Politańska, członek zarządu firmy ASTOR, Teresa Walewska, dyrektor personalny RR Donnelly, Agnieszka Badowska
i Grzegorz Dyrkacz, członkowie zarządu MPK SA w Krakowie, Paweł Kania z Raben Polska s.p. z o.o. Uczestniczyli w
niej również przedstawiciele władz samorządowych, związków zawodowych oraz pracodawców. Obecne były także
władze małopolskich uczelni wyższych (Politechniki Krakowskiej, Akademii Ekonomicznej i innych) oraz sami studenci,
do których adresowano kampanię.
Kontrole legalności zatrudnienia krakowscy inspektorzy
pracy prowadzą nadal. Do działań prewencyjnych na uczelniach OIP wróci wraz z nowym rokiem akademickim, a na
szlak pierwszej pracy – w kolejnym roku.
Anna Majerek
rzecznik prasowy OIP Kraków

Stare nowe na spartakiadzie
Raz, dwa, trzy… nowe informacje ze
spartakiady napisz sobie Ty! Tak, tak.
Co roku skarżę się na to samo i nikt
mnie nie słucha, a szczególnie koledzy
z „miasta Łodzi”. Są wybitnie niekoleżeńscy i za nic mają moje błagania. Jeżeli chcecie wiedzieć, kto rozbił bank
na naszej inspekcyjnej spartakiadzie,
otwórzcie sobie wydanie „Inspektora
Pracy” sprzed roku. I sprzed dwóch lat.
I sprzed trzech. I sprzed czterech. No
co tu pisać? Że na drugim miejscu były
Katowice? To też nie nowość… A że na
trzecim Lublin? Ci też często kręcą się
koło podium. Nowością dla nikogo nie
jest także, że imprezę tę, organizowaną pod egidą Związków Zawodowych
Pracowników PIP, przygotowali wspólnie Ośrodek Szkolenia PIP i Okręgowy
Inspektorat Pracy we Wrocławiu. Poddaję się.
Powiem Wam tylko, że tegoroczna
spartakiada, która odbyła się między
16 a 18 września, była już dziewiętnastą
w historii. W szrankach – w 20 konkurencjach – stanęło ponad 200 uczestników, którzy konkurowali zgodnie z zasadą „Peace and love”, gdyż to właśnie
hippisowskie lata sześćdziesiąte były
motywem przewodnim imprezy. Jak
„Peace” to nie „Guns”, dlatego w tym
roku zrezygnowano z konkurencji
strzelniczych. Ale wprawne oko i ręka
przydały się w nowej dyscyplinie, którą
były boule. Ci, którzy rękę mają sprawną, lecz oko już nie to, mogli się sprawdzić w kolejnej nowości: w cymbergaju.
A jak było? Adrenalina w powietrzu,
piękna pogoda, świetni ludzie i niezła
zabawa. Czyli jak zwykle…
Agata Kostyk-Lewandowska
rzecznik prasowy OIP Wrocław
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Fot. Agata Kostyk-Lewandowska

Nowości wydawnicze

Orzecznictwo

Dojazd z domu do klienta to też praca

Chciałbyś sprawdzić, czy Twoja firma jest prowadzona zgodnie z obowiązującym prawem pracy i przepisami bhp? Jeżeli chcesz zdobyć lub
uaktualnić wiedzę, wyeliminować ewentualne zagrożenia dla zdrowia i
życia pracowników, aby zapewnić załodze wzorcowe warunki pracy, to
pomocne będzie Ci nasze wydawnictwo. Lista kontrolna z komentarzem Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy (wydanie III
uzupełnione) zawiera zbiór uporządkowanych problemowo pytań;
uzupełnione są one o praktyczne wskazówki i komentarze oparte na
przepisach prawa pracy i bhp, wykorzystujące doświadczenia wieloletniej praktyki inspektorskiej. Wydawnictwo jest poradnikiem
dla mikroprzedsiębiorców (zatrudniających do 9 pracowników) –
podstawowym narzędziem dla pracodawców, którzy przystępują do programu prewencyjnego Zdobądź dyplom PIP.

Joanna Konczanin Sposoby na stres.
Poradnik dla pracownika.
Badania dotyczące przyczyn i poziomu stresu w krajach europejskich
wskazują, że staje się on coraz poważniejszym problemem w środowisku
pracy. Jego konsekwencje – zmęczenie, bezsenność i utrata koncentracji –
negatywnie wpływają na zdrowie pracowników i pogarszają jakość wykony-
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Przedstawicielom handlowym, ekipom
monterskim i innym grupom mobilnych
pracowników należy się wynagrodzenie za
czas dojazdu między ich miejscem zamieszkania a siedzibami pierwszego i ostatniego
klienta wskazanego przez pracodawcę. Powód? Jest to także ich czas pracy.

wanych zadań. Autorka omawia przyczyny powstawania stresu zawodowego i
jego wpływ na organizm człowieka. Broszura zawiera także wskazówki, jak przeciwdziałać stresowi i wypaleniu zawodowemu. Uczy odnajdywania równowagi
pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym, omawia dietę antystresową. Prezentuje także różne techniki antystresowe, pomagające w usuwaniu napięcia i
zmęczenia związanego ze stresem.
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Tak wynika z wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z 10 września 2015 r. (sygn. akt C-266/14). Trybunał rozpatrywał sprawę, której kanwą był spór pracowników hiszpańskiej firmy zajmującej się instalacją i obsługą
systemów ochrony z pracodawcą.
Do konfliktu doszło po tym, jak firma zmieniła sposób organizacji pracy i realizacji zleceń w terenie. Przed zmianami
pracodawca liczył dzienny czas pracy swoich pracowników,
począwszy od godziny ich przybycia do biur w celu odebrania udostępnionego im pojazdu, wykazu klientów oraz listy
miejsc, jakie mieli odwiedzić, do godziny ich powrotu wieczorem do biur w celu oddania pojazdu.
Firma zdecydowała się na zamknięcie swych regionalnych
biur, co wymusiło zmianę zasad pracy ekip, które w terenie
zajmowały się instalacją, serwisem systemów ochrony na
przydzielonym im obszarze. Zgodnie z nowymi zasadami
pracownicy otrzymali samochody służbowe, którymi dojeżdżają ze swojego miejsca zamieszkania do miejsc realizacji
zleceń wskazanych przez pracodawcę. Czasami dojazd z
domu do miejsca, w którym trzeba było wykonać prace, zajmował, z powodu dużego natężenia ruchu, nawet trzy godziny. Ponadto instalatorzy musieli kilka razy w tygodniu stawiać się w wyznaczonych punktach w celu odbioru urządzeń
i części zamiennych niezbędnych do wykonywania prac.
Każdy z pracowników dysponował telefonem komórkowym
z zainstalowaną specjalną aplikacją. Za jej pośrednictwem
pracodawca z jednodniowym wyprzedzeniem przesyłał załogom informacje o miejscach, które mają odwiedzić w danym dniu pracy, na ich geograficznym obszarze, z godzinami, w których mają stawić się u klienta. Pracownicy chcieli, by
firma uznała czas dojazdu z domu do klienta za czas pracy, za
który należy się wynagrodzenie. Pracodawca odmówił, więc
sprawa trafiła do sądu. Ten uznał, że rozstrzygnięcie zależy
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od ustalenia, czy zgodnie z dyrektywą 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. dotyczącą niektórych aspektów organizacji czasu pracy (Dz.U. L
299, s. 9) czas dojazdu z miejsca zamieszkania pracownika do
klienta stanowi czas pracy czy okres odpoczynku. Pytanie
hiszpańskiego sądu trafiło więc do TSUE.
Trybunał przypomina, że aby okres aktywności pracownika można było uznać za czas pracy, muszą być spełnione
określone przesłanki. Zgodnie z dyrektywą czasem pracy
jest bowiem każdy okres, podczas którego pracownik pracuje, pozostaje w dyspozycji pracodawcy, wypełnia swoje zadania i obowiązki.
W ocenie sędziów w czasie dojazdu monterzy pozostają w
dyspozycji pracodawcy. Podczas dojazdów pracownicy podlegają poleceniom przełożonego, który może zmienić kolejność klientów, anulować lub dodać spotkanie. W konsekwencji w czasie niezbędnym do dojazdu, którego najczęściej nie można skrócić, pracownicy nie mogą rozporządzać
swobodnie swoim czasem i zajmować się własnymi sprawami, skutkiem czego pozostają oni do dyspozycji pracodawców – stwierdził TSUE.
Zdaniem Trybunału pracownicy hiszpańskiej firmy w czasie dojazdu z ich miejsca zamieszkania do klienta powinni
być uważani za wykonujących swe obowiązki. Uznał, że w
tym przypadku dojazdy stanowią nieodzowny element wykonywania usług technicznych u klientów. W przeciwnym
razie pracodawca mógłby domagać się, by tylko czas poświęcony na działalność w zakresie instalacji i obsługi systemów ochrony objęty był zakresem pojęcia czasu pracy, a to
skutkowałoby wypaczeniem tego pojęcia i utrudniałoby
osiągnięcie celu czyli ochronę bezpieczeństwa i zdrowia
pracowników.
Sędziowie TSUE doszli do wniosku, że skoro pracownicy
stracili możliwość swobodnego określania odległości dzielącej ich miejsce zamieszkania od zwykłego miejsca rozpoczęcia i zakończenia ich dnia pracy, nie mogą oni zostać zobowiązani do wzięcia na siebie negatywnych skutków działań
pracodawcy.
Z tych powodów zapadł korzystny wyrok dla mobilnych
pracowników hiszpańskiej firmy.
główny specjalista Tomasz Zalewski
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Dokończenie ze strony 36.

Wypadek śmiertelny na placu magazynowym
Zdarzeniem powodującym wypadek
było najechanie na pracownicę przez
wózek widłowy przewożący paletę z
belitem.

Przyczyny wypadku
Bezpośrednią przyczyną wypadku
było to, że ani kierowca wózka nie zauważył poszkodowanej, ani ona nie widziała nadjeżdżającego wózka. Pracownica wyszła spomiędzy palet na kilka sekund przed tym, jak kierujący
wózkiem widłowym skręcił z głównej
drogi transportowej w przejście pomiędzy paletami w stronę placu składowego. Gdyby poszkodowana wyszła
wcześniej, zdążyłaby zejść z drogi wózka, a kilka sekund później ona zobaczyłaby jadący wózek. Prawdopodobnie
poszkodowana nie spodziewała się, że
wolna przestrzeń między paletami jest
drogą transportową i z lewej strony
może nadjechać wózek. Kierowca wózka miał bardzo ograniczoną widoczność do przodu z powodu przewożonej na widłach palety. Paleta z ładunkiem ma wysokość około 155 cm
i uniesiona była na około 20 cm, czyli
górna krawędź ładunku była na wysokości około 175 cm. Na niewiele wyższej wysokości znajdowały się oczy kierowcy wózka – wydaje się, że nie mógł
on zobaczyć znajdującej się w odległości około 3 m przed wózkiem poszkodowanej o wzroście około 1,5 m.
Przyczyną wypadku było nierozgraniczenie ruchu wózków i ludzi. Gdyby
wyznaczono i wydzielono drogi transportowe dla wózków lub przejścia służące wyłącznie dla pieszych, do wypadku prawdopodobnie by nie doszło.
W zakładzie opracowane są instrukcje
robocze, dotyczące np. rozładunku autoklawu i paletyzacji. Nie zawierają one
jednak żadnych wskazówek dotyczą-
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cych bezpieczeństwa i higieny pracy. W
zakładzie nie opracowano instrukcji
określającej zasady transportu wewnątrzzakładowego i zalecenia dotyczące bhp.
W ocenie inspektora poszkodowana
pracownica działu kontroli jakości nie
zachowała dostatecznej ostrożności.

Była długoletnią pracownicą zakładu
i doskonale znała sposób prowadzenia
magazynowania, paletyzowania i
transportu, znała też zagrożenia związane z ruchem wózków widłowych.
Przechodząc w miejsce, gdzie prowadziła oględziny uszkodzonych bloczków, powinna się zorientować, że prze-

chodzi trasą przejazdu wózków i popatrzeć, czy wózek nie nadjeżdża.
W zakładzie nie zainstalowano linii
do paletyzowania belitu. Choć paletyzowanie belitu odbywa się od około 10
lat, to zakład nie był przystosowany do
prowadzenia takich prac. Ręczne prowadzenie paletyzowania zwiększało
ryzyko związane z możliwością kolizji
środków transportu z ludźmi.
Skutkiem wypadku nie byłaby śmierć
poszkodowanej, gdyby we właściwy
sposób udzielono pierwszej pomocy

i fachowo zatamowano krwotok. Wybrani pracownicy firmy odbyli przeszkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy, jednak w chwili gdy wydarzył się wypadek, nie potrafili jej
udzielić we właściwy sposób.
nadinspektor Krzysztof Goldman
OIP Lublin
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Wypadek śmiertelny na placu magazynowym
W maju br. doszło do
wypadku przy pracy
w zakładzie produkcji
betonu komórkowego.
Pracownica działu kontroli jakości została najechana przez wózek widłowy kierowany przez
pracownika firmy podwykonawczej prowadzącej paletyzowanie bloczków belitu.

Do wypadku doszło podczas prac związanych z paletyzowaniem bloczków. Paletyzowanie odbywa się ręcznie – prowadzi
je firma podwykonawcza, zatrudniająca kilkanaście osób do układania bloczków na
paletach oraz operatora wózka widłowego
do odstawiania palet. Bloczki gazobetonowe transportowane są z wózków autoklawowych za pomocą suwnicy i składowane
w stosach po obu stronach drogi transportowej, biegnącej wzdłuż osi wiaty. Po uformowaniu palety z bloczkami odstawiane
są za pomocą wózka widłowego na plac
magazynowy, znajdujący się obok wiaty od
strony budynku produkcyjnego. Przejazd z
drogi transportowej na plac magazynowy
odbywa się zwykle drogą przy torach wózków autoklawów. Jeżeli pomiędzy stosami
i paletami pozostają od strony placu magazynowego dostatecznie szerokie przejaz-

dy, to wózkarze korzystają z nich i skracają
drogę na plac.
W dniu wypadku pracownicy podwykonawcy od godziny szóstej rano prowadzili
paletyzowanie bloczków. Około godziny
siódmej na miejsce paletyzowania udała
się pracownica działu kontroli jakości, poinformowana o problemach z jakością
bloczków betonowych – część bloczków
była pokruszona. Uszkodzone bloczki pokazał poszkodowanej zatrudniony przy paletyzowaniu pracownik podwykonawcy.
Po obejrzeniu bloczków pracownica wyszła
spomiędzy palet w przejście i szła w kierunku budynku produkcyjnego. W tym samym
czasie w to przejście wjechał wózek widłowy z uniesioną na widłach paletą z belitem.
Kierujący nie widział poszkodowanej, a
ona nie zobaczyła ani nie usłyszała nadjeżdżającego wózka. Z wyjaśnień świadka wypadku wynika, że zobaczył wózek jadący
wprost na poszkodowaną, ale nie zdążył
już nic zrobić. Transportowana paleta uderzyła pracownicę w plecy i przewróciła.
Lewe koło wózka najechało na podudzie
lewej nogi pracownicy. Kierowca zatrzymał
wózek i zobaczył poszkodowaną, wycofał
wózek kilka metrów i pobiegł zobaczyć, co
się stało rannej pracownicy.
Świadek wypadku zaalarmował inne
osoby znajdujące się w pobliżu. Wezwano
pogotowie ratunkowe. Wózkarz w tym czasie próbował zatamować intensywny
krwotok z podudzia poszkodowanej. Karetka przyjechała po około 15 minutach.
W tym czasie poszkodowana straciła przytomność, a w karetce była reanimowana
z powodu zatrzymania akcji serca. W szpitalu przeprowadzono operację amputacji
lewej nogi nad kolanem. Niestety po operacji poszkodowana nie wybudziła się ze
śpiączki farmakologicznej i zmarła trzy tygodnie po wypadku. Przyczyną zgonu było
prawdopodobnie uszkodzenie mózgu po
niedotlenieniu spowodowanym wykrwawieniem.
Dokończenie na stronie 34.

