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Wadliwość wypowiedzenia umowy...
Zgodnie z utrwaloną linią orzecznictwa Sądu Najwyższego sąd pracy nie ma kompetencji do badania celowości decyzji pracodawcy co do zmian organizacyjnych dokonywanych w danym zakładzie pracy. Kwestia, czy istnieje rzeczywista potrzeba likwidacji określonego stanowiska pracy, należy do autonomii zarządczej pracodawcy i nie podlega ocenie sądu.
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Wiadomości
nie tylko z kraju
Niebezpieczne substancje
i mieszaniny
15 października br. w Luksemburgu miało miejsce spotkanie
Grupy SLIC ds. przygotowania dnia tematycznego w Holandii w sprawie bezpiecznych metod pracy pracowników i inspektorów pracy narażonych na działanie niebezpiecznych
substancji i mieszanin. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Holandii, Francji, Niemiec, Irlandii, Litwy oraz Wielkiej
Brytanii. Ustalono agendę spotkania, treść kwestionariusza
i wypracowano plan organizacyjny. Zadaniem polskiej inspekcji pracy będzie przedstawienie założeń programu
oczyszczania kraju z azbestu. Grupa robocza postawiła sobie
również za zadanie opracowanie przewodnika metod bezpiecznej pracy dla pracowników i inspektorów pracy narażonych na azbest i krzemionkę. Stronę polską reprezentował
Jarosław Nyzio, starszy inspektor pracy – specjalista z OIP
w Poznaniu.

gramie przewidziano m.in. spotkanie w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim, podczas którego
okręgowy inspektor pracy Marek Wójciak wręczył nauczycielom ze szkół ponadgimnazjalnych z Lidzbarka Warmińskiego
świadectwa udziału w programie edukacyjnym „Kultura bezpieczeństwa”. Inspektor litewskiej inspekcji pracy zapoznała
się także z procesami technologicznymi i systemami bezpieczeństwa pracy w kilku zakładach pracy regionu Warmii i Mazur, reprezentujących różne branże: Polmlek w Lidzbarku Warmińskim, Michelin Polska w Olsztynie i Szynaka Meble w Lubawie, wizytowała też prace budowlane prowadzone przez
firmę Budimex.

Z kulturą do maszyny
W Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej 14 października
br. odbyła się Ogólnopolska Konferencja „Bezpieczeństwo
pracy zależy od Ciebie” – pod hasłem „Z kulturą do maszyny”.
Wzięła w niej udział Iwona Hickiewicz, główny inspektor
pracy. Imprezie patronowali: wojewoda, marszałek województwa oraz prezydent Łodzi. Konferencja zgromadziła
250 przedsiębiorców, przedstawicieli załóg pracowniczych,

Wizyta inspektora pracy z Litwy
Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie gościł 11-16 października br. Teresę Aksionovą, kierownika Okręgowego Inspektoratu Pracy w Wilnie. Wizyta odbyła się w ramach programu wymiany inspektorów pracy SLIC (Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy). Głównym jej celem była analiza prawodawstwa oraz systemów ochrony pracy obowiązujących w Polsce
i Republice Litewskiej, a także wymiana doświadczeń. W pro-

związków zawodowych, społecznych inspektorów pracy i
pracowników służby bhp. Celem spotkania była promocja
ochrony zdrowia w zakładach pracy i zapobieganie wypadkom przy pracy. Otwarcia konferencji dokonali Iwona Hickiewicz oraz okręgowy inspektor pracy w Łodzi Andrzej
Świderski. Prelekcje dotyczyły bezpiecznego użytkowania
maszyn, kształtowania kultury bezpieczeństwa przy ich obsłudze, wymieniano doświadczenia i dobre praktyki w zakresie motywowania pracowników do bezpiecznych zachowań. Wśród prelegentów byli przedstawiciele inspekcji pracy, przedsiębiorstw, Politechniki Łódzkiej i Urzędu Dozoru
Technicznego. Uczestnicy konferencji mogli zasięgnąć informacji z zakresu prawa pracy i otrzymać wydawnictwa promocyjno-edukacyjne na stoisku PIP.
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Aktywizacja zawodowa chorych
W Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie 20 października br.
odbyło się uroczyste podsumowanie III edycji ogólnopolskiego konkursu
„Zwyczajnie Aktywni”. Laureatom gratulowała i wręczała nagrody Iwona
Hickiewicz, główny inspektor pracy. W konkursie nagradzane są najciekawsze pomysły aktywizacji zawodowej osób chorych, dotkniętych autoimmunologicznymi chorobami zapalnymi oraz zakażonych HCV.
Przedsięwzięcie organizują: Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, Fundacja Urszuli Jaworskiej, Polskie Amazonki Ruch Społeczny oraz
firma AbbVie Polska. Jego adresatami są organizacje pacjentów. Główny
inspektor pracy, obok ministra pracy i polityki społecznej oraz rzecznika
praw obywatelskich, jest honorowym patronem konkursu.
Tegorocznymi laureatami zostali: Wielkopolskie Stowarzyszenie Colitis
Ulcerosa i Choroby Leśniowskiego-Crohna za projekt „Pozytywnie Aktywni”, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Młodych z Zapalnymi Chorobami

Tkanki Łącznej „3majmy się razem” za projekt „Krok naprzód bis!”, Polskie
Towarzystwo Stomijne POL-ILKO za projekt „Stomia nie ogranicza aktywności” oraz Fundacja „Gwiazda Nadziei” za projekt „Nadzieja na lepsze”.
W uroczystym podsumowaniu konkursu udział wzięli: rzecznik praw
obywatelskich Adam Bodnar i zastępca głównego inspektora pracy
Małgorzata Hofman.

główny specjalista w Departamencie Legalności Zatrudnienia GIP, która przedstawiła prezentację „Aktualne procedury w zakresie kontroli
PIP”, a także wzięła udział w dyskusji.

Bezpiecznie
w energetyce
Wystąpienia Marka Kosmowskiego, dyrektora
ds. ryzyka i spraw pracowniczych Veolia Poznań
ZEC SA oraz Krzysztofa Dudy, zastępcy okręgowego inspektora pracy w Poznaniu zainaugurowały konferencję poświęconą bezpieczeństwu pracy w energetyce zawodowej, zorganizowaną we wrześniu br. na terenie Veolii Zespołu Elektrociepłowni SA w Poznaniu w ramach
„Tygodnia Bezpieczeństwa”. Stan bezpieczeństwa, na podstawie wyników kontroli PIP, omówił Grzegorz Przywarty, starszy inspektor pracy z OIP w Poznaniu. Uczestniczący w konferencji przedstawiciele firm budowlanych Alstom
Power Sp. z o.o. oraz Grupy Erbud, realizujących
inwestycje na rzecz Veolii, przedstawili dobre
praktyki przy pracach prowadzonych na wysokości oraz program kształtowania kultury bezpieczeństwa wśród pracowników. Mariusz Matysiak, kierownik działu zarządzania ryzykiem,
zaprezentował działania podejmowane przez
Veolię Poznań ZEC SA, promujące kulturę i bezpieczeństwo pracy. Uzupełnieniem konferencji
były zorganizowane na terenie spółki Targi Bezpieczeństwa, w ramach których pięciu wystawców zaprezentowało szeroką ofertę środków
ochrony indywidualnej.

O gospodarce i przedsiębiorcach
„Polscy przedsiębiorcy na rynkach europejskich” to hasło konferencji,
która odbyła się w Bad Saarow k. Berlina 8 i 9 października br. Zorganizowali ją: Polska Izba Gospodarcza w Niemczech we współpracy z Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Berlinie oraz Stowarzyszeniem Agencji Zatrudnienia. Wśród wystąpień znalazły się te dotyczące aktualnej sytuacji w zakresie polsko-niemieckich stosunków gospodarczych, możliwości egzekucji decyzji administracyjnych w obrębie UE
oraz procedur kontrolnych stosowanych przez Urząd Skarbowy w Niemczech, a także przez tamtejszą Federalną Agencję Pracy. Przedstawiono
również prezentację na temat użyczania pracowników w Niemczech, w
tym stosowania układów zbiorowych pracy w agencjach pracy tymczasowej. Interesujące było wystąpienie dotyczące kontroli płacy minimalnej i prowadzenia dochodzeń na wniosek związków zawodowych w Holandii. Państwową Inspekcję Pracy reprezentowała Beata Krajewska,
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ferencji, obok KAN, INRS, FIOH i EUROGIP, jest CIOP- PIB. Celem konferencji
było przede wszystkim stymulowanie współdziałania i współpracy pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w problematykę bezpieczeństwa
i higieny pracy w Europie, zwłaszcza tych zajmujących się normalizacją,
certyfikacją, badaniami i nadzorem rynku. Szczególnie interesująca była
formuła konferencji, w której nie brakowało elementów interaktywnych,
stymulujących współpracę i wymianę informacji, a także poszukiwań rozwiązań opartych na wychodzeniu poza standardowe myślenie o problemach. Więcej o sieci Euroshnet pod adresem: www.euroshnet.eu.

Nowe laboratoria CIOP-PIB
Dzień Budowlanych
50 młodych absolwentów uczelni technicznych,
którzy pomyślnie zdali egzamin państwowy,
odebrało uprawnienia budowlane podczas
Opolskiego Dnia Budowlanych w Kędzierzynie.
Wydarzenie objął patronatem okręgowy inspektor pracy w Opolu Arkadiusz Kapuścik. Wykład
„Budownictwo: wymagania bezpieczeństwa
pracy, zagrożenia i konsekwencje wypadkowe
na wybranych przykładach” przygotował st. inspektor pracy – specjalista Artur Margazyn.
Przedstawił dane o wypadkach na opolskich budowach z ostatnich 3 lat oraz najczęstsze przyczyny tych zdarzeń. OIP w Opolu przygotował
również konkurs, w którym chętni zmierzyli się z
20 pytaniami o bhp przy pracach budowlanych.
Najlepszy wynik, 17 poprawnych odpowiedzi,
uzyskała Malwina Fabrycka, absolwentka Politechniki Opolskiej. W nagrodę otrzymała pakiet
środków ochrony indywidualnej, profesjonalny
dalmierz oraz zestaw materiałów PIP na temat
bhp w budownictwie. Przy stoisku PIP z materiałami wydawniczymi na pytania dotyczące zagadnień bhp odpowiadał starszy specjalista
Bernard Marzodko.

Poprawa jakości
życia pracowników
W dniach 14-16 października br. w hiszpańskiej
Sewilli odbyła się V Konferencja Euroshnet, zorganizowana pod hasłem „Poprawa jakości życia pracowników – wyzwanie dla normalizacji, badań i
certyfikacji”. Państwową Inspekcję Pracy reprezentował Marian Szyszko, okręgowy inspektor
pracy w Szczecinie. Jednym z organizatorów kon-
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Główny inspektor pracy Iwona Hickiewicz z zastępcami: Małgorzatą
Hofman i Leszkiem Zającem 7 października br. wzięli udział w posiedzeniu Rady Ochrony Pracy. Spotkanie, zorganizowane w siedzibie Centralnego Instytutu Ochrony Pracy w Warszawie, połączone było z uroczystym otwarciem nowych laboratoriów badawczych w ramach Centrum
Badań i Rozwoju Technik Bezpieczeństwa Procesów Pracy i Środowiska
(Tech-Safe-Bio). Program prac badawczych prowadzonych w laboratoriach obejmie projektowanie i rozwój innowacyjnych metod i rozwiązań
technicznych dla różnych sektorów gospodarki krajowej z ukierunkowaniem na ograniczanie negatywnych skutków oddziaływania zagrożeń fizycznych, chemicznych i biologicznych na człowieka w środowisku pracy. Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. W spotkaniu uczestniczył dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli GIP
Krzysztof Kowalik.

Inżynieria bezpieczeństwa
W Centrum Edukacji Technologicznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie odbyła się 7-8 września br. międzynarodowa konferencja „Postęp w inżynierii bezpieczeństwa”, której głównym organizatorem był Wydział Nauk Technicznych, Katedra Podstaw Bezpieczeństwa.
Konferencja, objęta patronatem honorowym głównego inspektora pracy i rektora UWM, skierowana była m.in. do osób odpowiedzialnych za
bezpieczeństwo techniczne, bezpieczeństwo produkcji, bhp oraz do
służb utrzymania ruchu. Celem inicjatywy była integracja tego środowiska, dlatego OIP w Olsztynie włączył się w jej organizację. Swój dorobek
naukowy prezentowali specjaliści prowadzący badania na temat bezpieczeństwa. Odbyło się seminarium dla przedsiębiorców i uczniów szkół
ponadgimnazjalnych, prowadzone przez przedstawicieli PIP, UDT, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich oraz UWM.
Mówiono m.in. o: eliminowaniu i ograniczaniu zagrożeń przy obsłudze
maszyn (nadinspektor Włodzimierz Łabanowski), profilaktyce wypadkowej, wypadkach podczas eksploatacji urządzeń ciśnieniowych oraz
audycie jako narzędziu służącym budowaniu przewagi konkurencyjnej.
Uczestnicy, w tym uczniowie wyższych klas szkół technicznych, mogli zapoznać się z ofertą regionalnego przemysłu związanego z bezpieczeństwem produkcji i środków ochrony pracy. Przy stanowisku inspekcji
udzielano porad z prawa pracy i bhp oraz nieodpłatnie przekazywano fachowe wydawnictwa.
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Kodeks pracy w praktyce i na papierze – czas
na zmiany!
Opinie wybitnych autorytetów w dziedzinie
prawa pracy na łamach „Inspektora Pracy”.

Wszelkie
uogólnienia
są ryzykowne
Z prof. dr hab. Bogusławem Cudowskim,
sędzią Sądu Najwyższego,
rozmawia Danuta Rutkowska.

W publikowanych od początku roku wywiadach nasi rozmówcy, wybitni profesorowie i sędziowie, odnoszą się do obecnego Kodeksu pracy, wskazując jego lepsze i gorsze strony. Jaką
pan profesor ma opinię na temat Kodeksu?
Na dzisiejszą ocenę Kodeksu pracy niewątpliwie wpływa
fakt, że był on tworzony w innych warunkach ustrojowych
i gospodarczych. Stąd późniejsza konieczność tak licznych
nowelizacji, w wyniku których przepisy stały się w wielu
przypadkach mało czytelne, niespójne. Są regulacje, które
bezwzględnie i bez cienia żadnej wątpliwości powinny być
wykreślone, zastąpione bądź znowelizowane. Istnieje potrzeba rekodyfikacji prawa pracy, a więc uchwalenia nowego
Kodeksu. Moim zdaniem, dobrze się jednak stało, że takiej
próby nie podjęto bezpośrednio po zmianie ustroju społeczno-gospodarczego. Rzeczywistość w latach 90. ewoluowała
tak dynamicznie, że nikt nie był w stanie przewidzieć wszystkich zmian na rynku pracy. Gdyby wówczas uchwalono
nowy Kodeks, szybko straciłby on na aktualności.
Jakby długo nie pracować, nie da się jednak stworzyć takiego Kodeksu pracy, który byłby aktem idealnym, wyjaśniającym wszelkie wątpliwości, zawierającym stosowny przepis
na każdy spór, a przepis ten byłby na tyle czytelny i jasny, że
po jego przeczytaniu każdy wiedziałby od razu, co należy
zrobić. To sytuacja, której każdy by sobie życzył, zwłaszcza
organy egzekwujące prawo. Musimy być jednak realistami.
Dlatego chciałbym podkreślić, że w stosowaniu prawa pracy
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niezmiernie istotne są pewne założenia aksjologiczne. Mam
na myśli zwłaszcza to, że potrzebna jest dobra wola stron –
nie tylko indywidualnego stosunku pracy, ale także zbiorowych podmiotów prawa pracy – tak by w razie wątpliwości
i sporów usuwać je przede wszystkim w drodze dialogu.
Dialog nade wszystko. Tylko jak pokazuje praktyka, łatwiej
się o nim mówi, niż się go prowadzi…
Dialog jest niezbędny! Bez dialogu trudno nawet zakładać,
że prawo pracy będzie stosowane prawidłowo i z poszanowaniem wszystkich stron stosunku pracy, w tym zwłaszcza
zbiorowych stosunków pracy. Mamy dziś do czynienia na
przykład z problemem uwzględniania woli stron stosunku
pracy. Przyjmuje się, że pracodawca jako strona silniejsza
ekonomicznie zawsze wymusi takie rozwiązanie czy tak zinterpretuje przepisy, że będzie to korzystne dla niego, nie dla
pracownika. Oczywiście wiele w tym prawdy, ale przy tworzeniu nowych przepisów ten problem powinien być jednoznacznie rozstrzygnięty. Zasadą powinno być, tam, gdzie to
jest możliwe, umówienie się stron co do warunków umowy.
To strony wiedzą, co dla nich jest lepsze, korzystniejsze,
a z czego zrezygnować.
Wiele problemów powstaje na styku kodeksów pracy i cywilnego. Które przepisy, zdaniem pana profesora, wymagają wy-
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eliminowania bądź dostosowania do realiów dzisiejszego ryn- 101 k.p., zgodnie z którym wymagano zgody pracodawcy na
ku pracy?
podjęcie dodatkowego zatrudnienia. Jako motywy zmiany
By ułatwić dochodzenie pewnych roszczeń pracownikowi, podano deregulację prawa pracy – to strony powinny same
np. w przypadku mobbingu, dyskryminacji czy odszkodowa- się umawiać. Obecnie sporne jest, czy strony stosunku pracy
nia z tytułu bezprawnego rozwiązania stosunku pracy, do- mogą same umawiać się co do ograniczeń lub nawet zakazu
puszcza się stosowanie przepisów Kodeksu cywilnego. Wia- dodatkowego zatrudnienia. Stanowiska są bardzo różne.
domo, że Kodeks pracy gwarantuje minimalne świadczenia, Sąd Najwyższy wydał w tej kwestii dwa różne orzeczenia.
ale jednocześnie pojawiają się relacje między przepisami ko- W jednym przyjęto, że jest to niedopuszczalne (nieważne),
deksów pracy i cywilnego. Jak rozstrzygać tego rodzaju spra- gdyż stanowi obejście ustawowego zakazu wynikającego z
wy? Klasycznym przykładem jest mobbing. Oba kodeksy art. 1011 § 1 k.p. Natomiast w drugim orzeczeniu uznano, że
mówią o zadośćuczynieniu, powstaje jednak pytanie o od- jest to dopuszczalne, gdyż stanowi konkretyzację kodeksoszkodowanie, jakie to ma być świadczenie. Często też w spo- wego obowiązku dbania o dobro zakładu pracy, pod warunrach pojawia się trudne do przyjęcia usprawiedliwienie na- kiem, że ograniczenia lub zakaz jest uzasadniony rzeczywigannych zachowań pracownika. Takim drastycznym przykła- stym interesem pracodawcy. W kwestii tej podzielone jest
dem rozstrzyganym przez Sąd Najwyższy był przypadek, również stanowisko doktryny prawa pracy.
gdy pracownik przyszedł z nożem i zaatakował współpraJakich spraw z obszaru prawa pracy trafia najwięcej do rozcowników. Później tłumaczył się, że był to efekt stosowanego wobec niego mobbingu. Nie zazdroszczę inspektorom strzygnięcia w Sądzie Najwyższym?
Zarówno tematyka tych spraw, jak i ich liczba nie przekłapracy, którzy z takimi przypadkami muszą coś zrobić. Sądy
też mają problem. Definicja mobbingu jest zbyt ogólna, a dają się bezpośrednio na ocenę jakości Kodeksu pracy i trudsąd musi rozstrzygnąć, czy był mobbing czy nie. Dochodzi ności z interpretacją przepisów. To nie jest tak, że jeśli są prodo tego jeszcze kwestia wrażliwości odczuć ofiary mobbin- blemy ze stosowaniem przepisów o czasie pracy, to spory z
gu – to sfera niezmiernie trudna do zdefiniowania i zdiagno- tego zakresu masowo trafiają do sądów, a w szczególności
zowania. Jest też problem z określeniem, na czym tak na- do Sądu Najwyższego. Są to incydentalne kwestie, gdyż SN
prawdę polega obowiązek pracodawcy przeciwdziałania rozpoznaje spory o wartości powyżej 10 tys. zł.
Generalnie mówimy o Kodeksie pracy. Chciałbym jednak
mobbingowi. Oczywiście powszechnie wiadomo, że trzeba
przeciwdziałać, organizować szkolenia, tworzyć regulaminy podkreślić, na co wskazuje orzecznictwo SN, że jest dużo
antymobbingowe… W praktyce mamy jednak do czynienia spraw, które dotyczą różnych grup zawodowych – takich jak
z przypadkami bardzo trudnymi, gdy pracodawca coś zrobił, nauczyciele, urzędnicy, członkowie zarządów spółek prawa
porozmawiał i nic to nie dało, a nawet przyniosło odwrotny handlowego – których stosunki zatrudnienia nie są reguloskutek. No i ostatecznie to sąd musi rozstrzygnąć, czy praco- wane w Kodeksie. Gros sporów rozstrzyganych przez sądy
dawca wypełnił swój obowiązek czy nie. Dlatego uważam, że nie jest oparta na przepisach kodeksowych, a na przepisach
wprowadzone 10 lat temu regulacje dotyczące mobbingu szczególnych. Mamy bowiem wiele funkcjonujących pragnie sprawdziły się w praktyce. Na pierwszy rzut oka wydawa- matyk, których przepisy szczególne mają pierwszeństwo
ły się dobre, bo dotyczyły nowych zjawisk, dawały nowe przed przepisami Kodeksu pracy.
uprawnienia pracownikom, ale z upływem lat
okazało się, że nie spełniają swej roli.
Uważam, że wprowadzone 10 lat temu regulacje dotyczące
Wśród przepisów wymagających zmian są
mobbingu nie sprawdziły się w praktyce. Na pierwszy rzut oka
także umowy o zakazie konkurencji po zakońwydawały się dobre, bo dotyczyły nowych zjawisk, dawały
czeniu stosunku pracy czy dopuszczalność
stosowania weksla po ustaniu zatrudnienia. nowe uprawnienia pracownikom, ale z upływem lat okazało się,
Wątpliwości natury aksjologicznej budzi art. że nie spełniają swej roli.
92 k.p., który stanowi, że za pierwsze 33 dni
Dużo spraw dotyczy porozumień zbiorowych. I tu pojawiachoroby pracownika wynagrodzenie ma płacić pracodawca.
Jakie są przyczyny pozostawienia takiej regulacji? Jeśli jest ją się różne problemy. Te porozumienia zawierają często barpłacona składka na ubezpieczenie ryzyka choroby pracow- dzo korzystne uprawnienia dla pracowników; na przykład w
nika, to dlaczego oprócz tego pracownika jeszcze pracodaw- sektorze energetycznym pozawierano porozumienia, w których gwarancja zatrudnienia wynosi nawet do 20 lat, a w razie
ca musi ponosić koszty?
Chciałbym też zwrócić uwagę na już wprowadzone zmia- naruszenia tych gwarancji pracownikom przysługują odszkony w Kodeksie, które zamiast rozwiązać problemy, generują dowania czy odprawy za cały czas pozostający do końca tego
kolejne, w dodatku nawarstwiające się. Skreślono np. art. okresu. Nierzadko daje to nawet milionowe kwoty i, co zrozu-
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miałe, pracodawcy bronią się przed tym. Dużo spraw dotyczy
członków zarządów spółek kapitałowych i ich odpowiedzialności za składki, nauczycieli, także nauczycieli akademickich,
służby cywilnej. Tych spraw jest bardzo dużo. Wiele z nich do-

sam się rozwiązał, gdyż jego członkowie uznali, że relacje między pracodawcą a pracownikami są tak dobre, że związek jest
zbędny. Ale mam też inne przykłady. Kilka spraw tego rodzaju
dotarło nawet do Sądu Najwyższego, kiedy związek zawodowy po przejęciu części działalności od pracodawcy, to była np. stołówka, pralnia, „zatrudniał”
wcześniej zatrudnionych tam pracowników na
podstawie umów o wolontariat!
Jak powinno wyglądać, według pana profesora,
idealne zatrudnienie?
Regułą powinna być umowa o pracę na czas
nieokreślony. Nie ma jednak, w moim odczuciu,
złotego środka czy idealnej regulacji prawnej,
która problem zatrudnienia rozwiązywałaby,
wprowadzając jasność, porządek i poprawność.

Dziś szuka się rozwiązań, jak ograniczyć liczbę
umów cywilnoprawnych, także na drodze legislatyczy rozwiązania stosunku pracy. Bardzo często nie chodzi o cyjnej. Jakie to powinny być rozwiązania?
to, że przepisy są niejasne, tylko o to, że zostały naruszone. Z
Podstawowym celem zmian legislacyjnych powinno być
art. 45 k.p. wynika, że przyczyna wypowiedzenia musi być to, by umowy cywilnoprawne były zawierane zgodnie z ich
uzasadniona. Tymczasem, jak pokazuje praktyka, to zwrot przeznaczeniem. Nie da się ich wyeliminować, bo należałoby
niedookreślony. Pracownicy próbują udowadniać, że przy- wówczas wykreślić z Kodeksu cywilnego wszystkie umowy o
czyna wypowiedzenia nie była uzasadniona.
świadczenie usług. Tego się nie da zrobić, gdyż są to podstaMamy też do czynienia z problemem reprezentacji pra- wowe umowy, poza umową o pracę, na podstawie których
cowniczej. Tak zwany poziom uzwiązkowienia jest w naszym świadczona jest praca. Przecież nie w każdym przypadku nakraju niski, u wielu pracodawców, szczególnie małych, leży zawierać umowę o pracę. Praktyka pokazuje, że właścizwiązki zawodowe nigdy nie powstaną. Problem tkwi często wie nie zawiera się umów o pracę na czas wykonania okrew samej strukturze związkowej. Jak się rozmawia z przedsta- ślonej pracy, bo strony wolą zawrzeć umowę cywilnoprawną. Nie chodzi zatem o całkowitą eliminację
W sektorze energetycznym pozawierano porozumienia, w któ- umów cywilnoprawnych, a doprowadzenie
rych gwarancja zatrudnienia wynosi nawet do 20 lat, a w razie na- do tego, żeby umowy cywilnoprawne nie były
zawierane zamiast umowy o pracę. To nieruszenia tych gwarancji pracownikom przysługują odszkodowazmiernie trudne zadanie, tym bardziej że ponia czy odprawy za cały czas pozostający do końca tego okresu. zorne zawieranie umów cywilnoprawnych
Nierzadko daje to nawet milionowe kwoty i, co zrozumiałe, pra- bywa korzystne dla obu stron. Jeszcze barcodawcy bronią się przed tym.
dziej jest to widoczne w przypadku zatrudnienia na „czarno”. Dla pracownika oznacza wyżwicielami związków zawodowych z innych krajów zachod- szą zapłatę, dla pracodawcy – niepłacenie składek i podatnich, to trudno im zrozumieć, że u nas związek zawodowy to ków. Żadna ze stron nie ma więc doraźnie interesu, by zawietakże zakładowa organizacja związkowa i wobec pracodaw- rać inną umowę, nie mówiąc o ich ujawnianiu. Późniejsze
cy występują jego pracownicy. To im się w głowie nie mieści, spory z tego tytułu są rzadkie. Państwowa Inspekcja Pracy
a u nas funkcjonuje od wielu lat i tylko niekiedy powraca dys- nie dysponuje zaś realnie skutecznymi środkami przeciwkusja o „wyprowadzeniu” związków zawodowych z zakładów działania tym zjawiskom.
pracy.
Komisja ds. Reformy Prawa Pracy zaproponowała pewne
Praktyka pokazuje, że wszelkie uogólnienia odnoszące się rozwiązania idące w tym kierunku, by zapewnić choćby mido pracodawców i związkowców, czy to w jedną czy w drugą nimalne gwarancje ochronne zatrudnionym na podstawie
stronę, są ryzykowne. Mogą prowadzić do błędnych założeń i umów cywilnoprawnych – prawo do urlopu wypoczynkowniosków. Znam firmę, w której założony przez pracowników wego, minimalnej płacy, regulacje dotyczące pracowników
związek zawodowy działał tylko przez rok czy dwa, po czym domowych, elastyczny czas pracy czy krótsze okresy wypłaty

8

IP 11/2015

wynagrodzenia za okres choroby. To jednak łamie pewne
podstawowe kanony umów cywilnych. Ustawodawca narzuciłby umowę cywilnoprawną, ale pod określonymi warunkami, co kłóciłoby się z Kodeksem cywilnym. Poza tym nadregulacja prawa może spowodować skutek odwrotny od pożądanego. Może doprowadzić do tego, że przestaną być zawierane jakiekolwiek umowy. Z całą pewnością jednak tego, co
dzisiaj dzieje się na szeroko pojętym rynku pracy, nie można
zostawić swojemu biegowi.
Wiele nadużyć prawa pracy wynika z trudności, ale też i dowolności w definiowaniu umów o pracę i cywilnoprawnych,
a także różnic między umową o dzieło i zlecenia…
Definicja stosunku pracy jest znana od lat, znamy jej elementy, jednak rozstrzygnięcie konkretnego przypadku bardzo często bywa trudne. Pojawia się problem woli stron i pytanie, czy w momencie zawierania zakładano nadużycie prawa
czy też stronom rzeczywiście chodziło o zawarcie umowy cywilnoprawnej. Są takie głosy doktryny, że jeżeli pracownik nie
wnosi ani kapitału, ani żadnej myśli technicznej, to zawsze
trzeba uznać, że jest to umowa o pracę. Uważam to za grubą
przesadę. W ten sposób wyeliminowalibyśmy 99,9% umów
cywilnoprawnych. Bo przecież w ogromnej większości zleceniobiorcy nie wnoszą żadnego kapitału i myśli technicznej.

Problem, jak odróżnić umowę zlecenia od umowy o dzieło,
pojawił się także w orzecznictwie Sądu Najwyższego, m.in. w
związku z zatrudnianiem wykładowców przez wyższe uczelnie wyłącznie na podstawie umowy o dzieło. Proponuje im się
nawet założenie działalności gospodarczej. Oznacza to, że występowaliby jako podmioty gospodarcze, które wykładają w
jakiejś dziedzinie. Trudno w to uwierzyć, ale tak też się dzieje.
Dochodzi do sporów, czy powinna to być umowa o dzieło,
która nie jest „oskładkowana”, czy zlecenia. ZUS coraz częściej
kwestionuje umowy o dzieło, twierdząc, że są to umowy zlecenia, od których należy odprowadzić składkę. Wskazuje to na
uciekanie pracodawców od wszelkich obciążeń finansowych,
bo o ile jednorazowy wykład można ewentualnie rozliczyć na
podstawie umowy o dzieło, to już zatrudnienie całoroczne na
podstawie takiej umowy, a już tym bardziej na podstawie
umowy zawartej z podmiotem o świadczenie usług, wydaje
się kompletnym absurdem. Nie mniej kontrowersyjnym problemem pozostaje obecnie sama definicja umowy o dzieło.
Dziękuję za rozmowę.
W następnym numerze rozmowa z prof. nadzw. dr hab.
Teresą Wyką, kierownikiem Zakładu Prawa Ochrony Pracy w Katedrze Prawa Pracy Uniwersytetu Łódzkiego.

Nowości wydawnicze
Dotychczasową serię ulotek wydanych w związku z kampanią „Zanim podejmiesz pracę” uzupełnia kolejna pozycja pt. „Usprawiedliwianie nieobecności w pracy”. W publikacji dokładnie omówiono
takie zagadnienie jak np. obowiązek powiadomienia przez pracownika pracodawcy o przyczynie nieobecności w pracy. Mogą to być:
urlopy związane ze zdarzeniami rodzinnymi (np. ślub pracownika,
narodziny dziecka, pogrzeb rodziców), zwolnienia na badania lekarskie, zwolnienia na wezwanie do wojska czy sądu.
„Usprawiedliwianie nieobecności w pracy” to pierwsza z czterech ulotek z cyklu „Zanim podejmiesz pracę”, jaka zaplanowana
jest w tegorocznym planie wydawniczym Państwowej Inspekcji Pracy. W przygotowaniu są już kolejne: „Zakaz konkurencji”,
„Regulamin pracy i wynagradzania”, oraz „Potrącenia z wynagrodzenia”.
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Łukasz Szpilski

Prawo

Wadliwość wypowiedzenia umowy
a likwidacja stanowiska pracy

Inspiracją do napisania
tego artykułu był problem przedstawiony
przez pracownicę, która
szukała pomocy w Okręgowym Inspektoracie
Pracy w Zielonej Górze.
Jego istota tkwi w odpowiedzi na pytanie: czy
wystarczy podać za
przyczynę wypowiedzenia umowy o pracę likwidację stanowiska pracy?

10

Pracownica była zatrudniona na stanowisku specjalisty do spraw reklamy, sprzedaży i promocji w pewnym zakładzie pracy,
na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Pracodawca postanowił wypowiedzieć jej umowę o pracę z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia, a jako przyczynę rozwiązania stosunku pracy podał likwidację stanowiska pracy z powodu trudnej sytuacji finansowej. Związek zawodowy, reprezentujący pracownicę, wyraził
sprzeciw wobec zamiaru pracodawcy rozwiązania z nią umowy o pracę. Wskazał, że
pracownica przez cały okres zatrudnienia
miała nienaganną opinię, wykazywała się
dużym zaangażowaniem, nigdy nie była
karana. Pracodawca nie uwzględnił jednak
w swojej decyzji stanowiska związków zawodowych.

Zdaniem inspektora
Po wysłuchaniu pracownicy i po zapoznaniu się w OIP w Zielonej Górze z przedstawionymi dokumentami poinformowałem ją, że moim zdaniem pracodawca rozwiązał z nią umowę o pracę niezgodnie z
obowiązującym prawem. Nie wskazał bowiem w wypowiedzeniu kryterium doboru
pracowników do zwolnienia, a przez to
pracownica nie wiedziała, dlaczego została
zwolniona. Pracodawca nie porównał zwalnianej pracownicy z pozostałymi osobami
zatrudnionymi w jej dziale, nie wziął pod
uwagę jej stażu pracy, nienagannej opinii i
dotychczasowego sposobu wykonywania
pracy.
W mojej ocenie, decyzja pracodawcy
była nieuzasadniona i arbitralna, a wskazu-

je na to m.in. fakt, że w dziale, w którym
była zatrudniona pracownica, pracę na takim samym stanowisku wykonywały jeszcze cztery osoby ze znacznie mniejszym od
niej stażem pracy, zatrudnione na czas
określony. W związku z tym poradziłem
pracownicy, aby odwołała się do sądu pracy, co też uczyniła, kierując pozew przeciwko pracodawcy i wnosząc o uznanie jej wypowiedzenia za bezskuteczne. Sprawa zakończyła się ugodą przed sądem pracy, na
mocy której pracodawca wypłacił pracownicy trzykrotność jej wynagrodzenia za
pracę.
Przywołując ten przykład, chciałem odpowiedzieć na nurtujące wielu pracowników pytanie, czy powołanie się przez pracodawcę w piśmie rozwiązującym z pracownikiem umowę o pracę na czas nieokreślony na samą likwidację stanowiska
pracy wystarczy do uznania wypowiedzenia za zasadne i zgodne z obowiązującymi
przepisami prawa pracy.
W świetle art. 30 § 4 Kodeksu pracy w
oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony powinna być wskazana przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie umowy1.
Przepisy prawa pracy nie definiują jednak
pojęcia przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie umowy o pracę, nie wskazują
również katalogu sytuacji uzasadniających
takie rozwiązanie umowy o pracę. Dlatego
w praktyce, na tle tego przepisu, pojawiają
się często wątpliwości, jakie wymogi powinno spełniać uzasadnienie wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony. A nie można zapomnieć o tym, że
wadliwość wypowiedzenia umowy o pracę
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pozwala pracownikowi skutecznie domagać się roszczeń zawartych w art. 45 § 1 k.p.,
tj. uznania wypowiedzenia umowy za bezskuteczne, a w razie jej rozwiązania – przywrócenia go do pracy na poprzednich warunkach albo odszkodowania.

Wskazanie przyczyny
Przede wszystkim należy zauważyć, że
wypowiedzenie umowy o pracę zawartej
na czas nieokreślony jest zwykłym sposobem rozwiązania stosunku pracy. W tej sytuacji przyczyna wypowiedzenia nie musi
mieć szczególnej wagi i nadzwyczajnej doniosłości2. Jednak wskazanie przyczyny w
oświadczeniu woli pracodawcy musi nastąpić w sposób jasny, zrozumiały i dostatecznie konkretny. Z oświadczenia pracodawcy
powinno wynikać w sposób niebudzący
wątpliwości, co jest przyczyną rozstania się
z pracownikiem, gdyż musi on wiedzieć i
rozumieć, z jakiego powodu pracodawca
dokonał wypowiedzenia. Zdaniem Sądu
Najwyższego naruszenie art. 30 § 4 k.p. ma
miejsce wówczas, gdy pracodawca w ogóle
nie wskazuje przyczyny wypowiedzenia
lub gdy nie jest ona dostatecznie konkretna, a przez to niezrozumiała dla pracownika i nieweryfikowalna3.
Zgodnie z utrwaloną linią orzecznictwa
Sądu Najwyższego sąd pracy nie ma kompetencji do badania celowości decyzji pracodawcy co do zmian organizacyjnych dokonywanych w danym zakładzie pracy.
Kwestia, czy istnieje rzeczywista potrzeba
likwidacji określonego stanowiska pracy,
należy do autonomii zarządczej pracodawcy i nie podlega ocenie sądu4. Zatem
zmniejszenie stanu zatrudnienia w zakładzie pracy stanowi uzasadnioną przyczynę
wypowiedzenia umowy o pracę5.
Wobec tego pojawia się pytanie, czy pracodawca ma obowiązek wskazania w treści
pisma wypowiadającego danemu pracownikowi umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony zastosowanych przez niego kryteriów doboru pracowników do zwolnienia. Nie ma żadnych wątpliwości, że pracodawca nie ma takiego obowiązku w sytuacji, gdy likwiduje konkretne (jedyne dane-
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go rodzaju) lub wszystkie stanowiska pracy
określonego działu lub komórki organizacyjnej6.
Problem pojawia się w sytuacji, gdy w danym zakładzie pracy następuje likwidacja
jednego lub kilku spośród większej liczby
jednakowych stanowisk i konieczne jest
dokonanie wyboru pracowników, z którymi zostanie zakończony stosunek pracy.
Faktem jest, że SN w wyroku z dnia 7 kwietnia 2011 roku stwierdził, że zastosowane
kryteria wyboru pracownika do zwolnienia
nie są objęte obowiązkową treścią oświadczenia woli pracodawcy, określoną w art.
30 § 4 k.p.7 Jednak w najnowszej judykaturze dominuje pogląd, z którym należy się
zgodzić, że w oświadczeniu pracodawcy o
wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej
na czas nieokreślony z powodu likwidacji
jednego stanowiska z analogicznych stanowisk pracy powinna być wskazana także
przyczyna wyboru pracownika do zwolnienia z pracy, chyba że jest ona oczywista lub
znana pracownikowi z innych względów8.

Kontekst sytuacyjny
W judykaturze podkreśla się, że dopiero
wskazanie kryteriów doboru pracowników
do zwolnienia, jako uzupełnienie ogólnie
określonej przyczyny rozwiązania stosunku pracy w postaci likwidacji stanowiska
pracy, uwidacznia cały kontekst sytuacyjny,
w jakim doszło do zwolnienia konkretnej
osoby i pozwala pracownikowi zorientować się, dlaczego to jemu złożono oświadczenie woli tej treści.
Zdaniem SN przyczyna wypowiedzenia
umowy o pracę o treści zmniejszenia zatrudnienia z powodów ekonomicznych jest w
sposób oczywisty zbyt ogólnikowa, a przez
to wadliwa, bo takie ułomne sformułowanie
wymusza na skarżącym pracowniku wszczęcie sądowej procedury odwoławczej w celu
poznania konkretnej i rzeczywistej przyczyny, potencjalnie uzasadniającej dokonanie
wypowiedzenia umowy o pracę9.
Pracodawca ma obowiązek określić obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników i wyników ich pracy, którymi będzie kierował się przy doborze pracowni-

W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu
umowy o pracę zawartej
na czas nieokreślony z powodu likwidacji jednego
stanowiska z analogicznych stanowisk pracy powinna być wskazana także
przyczyna wyboru pracownika do zwolnienia z pracy,
chyba że jest ona oczywista lub znana pracownikowi z innych względów.
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ków zakwalifikowanych do zwolnienia z pracy (zgodnie z art.
94 pkt 9 k.p.). Ponadto powinien przy tym uwzględnić zakaz
dyskryminacyjny pracowników, którzy mają być równo traktowani w zakresie rozwiązania stosunku pracy (art. 113, 183a
k.p.). W orzecznictwie SN podkreśla się, że jako kryterium
doboru pracowników do zwolnienia można przyjąć ocenę
jedynie ich kompetencji istotnych z punktu widzenia pracodawcy, z pominięciem innych kryteriów, jako mniej doniosłych10. Oznacza to, że najważniejszymi kryteriami doboru do zwolnienia powinny być: przydatność pracownika
do pracy, jego umiejętności, doświadczenie zawodowe,
dotychczasowy przebieg pracy (praca nienaganna), kwalifikacje zawodowe oraz staż zawodowy11.
Ponadto wypowiedzenie umowy
o pracę jest także nieuzasadnione,
gdy wskazana w nim przyczyna
okazała się pozorna (fikcyjna, nierzeczywista, nieprawdziwa, nieistniejąca) i z tego właśnie względu
nieuzasadniająca
wypowiedzenie12. Niestety zdarzają się przypadki, gdy pracodawcy podają w piśmie rozwiązującym stosunek pracy jako powód zwolnienia likwidację stanowiska pracy, a w rzeczywistości okazuje się, że na to samo
stanowisko została zatrudniona
inna osoba. Oczywiście taka sytuacja jest niedopuszczalna. Z pozorną likwidacją stanowiska pracy,
która nie uzasadnia wypowiedzenia, mamy do czynienia także, gdy
jest ono wprawdzie likwidowane,
ale w jego miejsce jest tworzone
inne stanowisko pracy (o innej nazwie), które w istotnych elementach nie różni się od zlikwidowanego13.

Najważniejszymi kryteriami doboru do zwolnienia
powinny być: przydatność pracownika do pracy,
jego umiejętności, doświadczenie zawodowe, dotychczasowy przebieg pracy (praca nienaganna),
kwalifikacje zawodowe oraz staż zawodowy.
Należy zatem pamiętać, że od każdego wypowiedzenia
umowy o pracę pracownik może wnieść odwołanie do sądu
pracy w terminie 7 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę (art. 264 § 1 k.p.). W sprawach z powództwa pracownika, w których wartość przedmiotu sporu
wynosi poniżej 50 000 zł, od wniesionego pozwu nie pobiera
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się opłaty (art. 35, art. 96 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 28 lipca
2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych14).
Łukasz Szpilski
OIP Zielona Góra
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Technika

Beata Gruszczyńska-Czudaj

Nanotechnologia po sąsiedzku
Obecnie nie mamy oficjalnej, zatwierdzonej definicji nanotechnologii bądź nanomateriału. Nanotechnologia to ogólna
nazwa całego zestawu technik i sposobów
projektowania, opisywania, tworzenia oraz
stosowania rozmaitych struktur o rozmiarach nanometrycznych (poniżej 100 nanometrów; niekiedy przyjmuje się zakres od
0,2 do 100 nm lub od 1 do 100 nm). Istotą
nanotechnologii jest zdolność manipulowania pojedynczymi atomami, przy czym
otrzymane struktury charakteryzuje zupełnie nowy układ molekularny, a co się z tym
wiąże – odmienne właściwości.
Na stronie internetowej Komisji Europejskiej można znaleźć informację o przyjętej w
dniu 18 października 2011 rekomendacji
dotyczącej definicji nanomateriału, zgodnie
z którą nanomateriał oznacza naturalny, powstały przypadkowo lub wytworzony materiał zawierający cząstki w stanie swobodnym lub w formie agregatu bądź aglomeratu, w którym co najmniej 50% lub więcej
cząstek w liczbowym rozkładzie wielkości
cząstek ma jeden lub więcej wymiarów w
zakresie 1 nm – 100 nm. W określonych przypadkach, uzasadnionych względami ochrony środowiska, zdrowia, bezpieczeństwa lub
konkurencyjności, zamiast wartości progowej liczbowego rozkładu wielkości cząstek
wynoszącej 50% można przyjąć wartość z
zakresu 1-50%. W drodze odstępstwa za nanomateriały należy uznać również fulereny,
płatki grafenowe oraz jednościenne nanorurki węglowe o co najmniej jednym wymiarze poniżej 1 nm.

Szczypta historii
Nanomateriały nie są nowym elementem naszego świata, a nanotechnologia nie
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jest żadną nowinką technologiczną odkrytą kilka lat temu. Samo pojęcie pochodzi
wprawdzie z drugiej połowy XX wieku, ale
odnosi się do technik, które mają bardzo
stare korzenie. Starożytni Rzymianie nieświadomie używali nanocząstek metalu
przy barwieniu szkła. Fascynującym przykładem stosowania tej techniki jest kielich
Likurga znajdujący się w Muzeum Brytyjskim w Londynie. Z zewnętrznej strony ma
on zieloną barwę, jeżeli jednak zostanie
oświetlony od wewnątrz, objawia się jego
barwa czerwono-rubinowa, a sylwetka króla ma kolor fioletowy. Twórcy kielicha przy
jego wytwarzaniu wykorzystali nanocząstki srebra, złota i miedzi. Innym przykładem
wykorzystywania nanocząstek było farbowanie siwych włosów w starożytnej Grecji i
Rzymie; starożytna farba wykorzystywała
właściwości nanokryształów siarczku ołowiu pochodzących z produktów naturalnych.
W średniowieczu również wykorzystywano złoto i srebro do produkcji szkła. Rzemieślnicy wytwarzający szkło nie wiedzieli
wtedy, że zatopione w nim drobinki złota i
srebra stanowiły skupiska nanocząsteczek.
Szyby nie były wtedy takie, jakie miały być
z założenia, tzn. żółtozłote i srebrne, przechodzące przez nie światło dawało bowiem przepięknie czerwono-rubinową i
żółtą poświatę.
Prawie pół tysiąclecia później, w roku
1959, Richard Feynman wygłosił w kalifornijskim Instytucie Technologii (Caltech)
sławne stwierdzenie „There is plenty of
room at the bottom” („Tam na dole jest jeszcze dużo miejsca”), które często uważane
jest za kamień węgielny dla rozwoju nanotechnologii. W 1974 roku japoński profesor
Norio Taniguchi użył po raz pierwszy poję-

Ten tekst pierwotnie
miał dotyczyć wyłącznie
Niemiec, nie sposób jednak mówić tylko o jednym kraju w odniesieniu
do nowoczesnych technologii, które powstają
i rozwijają się przy
udziale naukowców z
wielu państw. Na początku trzeba przyjrzeć się
temu, czym jest
nanotechnologia i jej bohaterowie, określani jako
nanocząstki względnie
nanomateriały.
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cia „nanotechnologia”. Siedem lat później dwaj fizycy – Gerd
Binning (Niemcy) i Heinrich Rohrer (Szwajcaria) – wynaleźli
skaningowy mikroskop tunelowy, co umożliwiło wierne
przedstawienie struktur nanocząstek, a nawet eksperymentowanie z pojedynczymi atomami. Za swoje odkrycie Binnig
i Rohrer otrzymali w roku 1986 nagrodę Nobla. Kolejny przełom należy do trzech uczonych: Roberta F. Curla jr. (USA), sir
Harolda W. Kroto (Anglia) i Richarda E. Smalleya (USA), którzy
odkryli fulereny. Najsłynniejsze składają się z 60 atomów węgla i mają postać piłki, dlatego też nazywane są „Buckyballs”,
tj. piłki Bucky’ego. Naukowcy za swoje odkrycie również zostali uhonorowani nagrodą Nobla w 1996 roku. Pojęcie nanotechnologii rozsławił w 1986 roku Eric Drexler w swojej
książce „Engines of Creation”.
Nanotechnologia jest jedną z najbardziej znaczących technologii naszych czasów. Ma w sobie ogromny potencjał, daje
szansę na znalezienie rozwiązań wspólnych problemów
ludzkości, związanych z np. ochroną klimatu, zaopatrzeniem
w energię czy ochroną zdrowia.

Niemieckie rozwiązania
Republika Federalna Niemiec razem ze Stanami Zjednoczonymi, Japonią i Koreą zalicza się do czołówki państw promujących i wspierających rozwój nanotechnologii oraz stosujących nanomateriały. W roku 2010 zajmowała pierwsze
miejsce w Europie pod względem działań z zakresu nanotechnologii.
W roku 2011 niemiecki rząd wydał ok. 266 mln euro na badania i rozwój związany z nanotechnologią, z czego ok. 222

mln euro stanowiły dotacje z Bundesministerium für Bildung
und Forschung (Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych). Dodatkowe kwoty w wysokości ok. 279 mln euro
stanowiły wpływy od instytucji naukowych, pochodzące ze
źródeł państwowych oraz z poszczególnych landów. Do
tego jeszcze niemieckie landy przekazały kolejne 80 mln
euro na inicjatywy z zakresu wspierania i rozwoju nanotechnologii na swoich obszarach. Zsumowanie wymienionych
wydatków publicznych daje łączną kwotę 625 mln euro w
roku 2011. Wśród europejskich państw kwota ta uplasowała
Niemcy na samym szczycie. Sama Unia Europejska na projekty z zakresu nanotechnologii, które zostały zapoczątkowane w latach 2007 i 2008, wydała 470 mln euro.
Nanotechnologia w Niemczech wykazuje stale kurs wzrostowy, co widać przede wszystkim po liczbie aktywnych
podmiotów gospodarczych w tej dziedzinie, od roku 2011
zwiększyła się ona z 1800 do 2300 (stan na wrzesień 2013).
Zarejestrowane firmy reprezentują sieci telekomunikacyjne,
instytuty badawcze, szkolnictwo wyższe, duże przedsiębiorstwa, administrację publiczną, instytucje finansowe, związki,
stowarzyszenia i media. Mniej więcej 1/3 aktywnych podmiotów stanowią instytuty badawczo-naukowe, w tej chwili
ich liczba wynosi ok. 800, w tym uniwersytety i uczelnie techniczne oraz pozauniwersyteckie organizacje naukowo-badawcze, takie jak Towarzystwo im. Maxa Plancka, Towarzystwo im. Fraunhofera, Wspólnota im. Leibniza oraz Wspólnota im. Helmholtza, które dysponują setkami instytutów naukowych.
Z oceny niemieckich instytutów naukowych wynika, iż
branżami, które w ciągu następnych 5-10 lat będą czerpać

największe profity z wyników badawczych w zakresie nanotechnologii, są przede wszystkim medycyna i farmacja oraz
elektronika i energetyka. Z raportu Federalnego Ministerstwa Edukacji i Badań Naukowych za rok 2013 wynika, iż niemiecka jakość i aktualny stopień rozwoju badań w nanotechnologii są bardzo wysoko oceniane. Niemcy pod tym
względem wyprzedzają jedynie Stany Zjednoczone, na trzecim miejscu plasuje się Japonia. Dwie trzecie instytutów zajmujących się nanotechnologią w okresie pomiędzy rokiem
2011 a połową roku 2013 zgłaszało patenty naukowe. W tym
samym czasie powstało 8 przedsiębiorstw typu spin-off.
Najbardziej aktywnymi niemieckimi landami w zakresie
nanotechnologii są Nadrenia Północna-Westfalia, Bawaria,
Badenia-Wirtembergia, Hesja i Saksonia. W porównaniu z
2011 rokiem we wszystkich krajach związkowych, oprócz
Bremy, odnotowano wzrastającą liczbę firm stosujących nanotechnologię lub wykorzystujących nanomateriały. Nadrenia Północna-Westfalia zajmuje w zakresie nanotechnologii
czołową pozycję w Niemczech, działa tu łącznie ponad 190
podmiotów w ponad 30 centrach, w tym sześć Instytutów
im. Fraunhofera oraz dwa Instytuty im. Maxa Planca. W 2013
r. powstały dwa nowe centra kompetencji: Centrum ds.
Nano-Bioanalityki (NBZ) w Münster i NanoEnergyTechnologyCenter (NETZ) przy Uniwersytecie Duisburg-Essen. Z infrastruktury badawczej korzysta również 200 wysoko innowacyjnych przedsiębiorstw małej i średniej wielkości oraz
przedsiębiorstw typu spin-off, z których część posiada pozycję lidera na rynku światowym.
W 2013 roku na terenie Niemiec z ramienia Federalnego
Ministerstwa Edukacji i Badań Naukowych prowadzono w
samym tylko obszarze medycyny i nauk pokrewnych łącznie
61 projektów z zakresu wykorzystywania nanotechnologii i
stosowania nanomateriałów w takich dziedzinach, jak np.
diagnostyka in vitro, implantologia i narządy zastępcze,
technika dializy, leczenie bólu (opatrywanie ran), techniki
stomatologiczne, genetyka/transfekcja, higiena medyczna,
badania biomedyczne czy nanotoksykologia.
W dziedzinie chemii w tym samym roku zarejestrowanych
było 55 projektów, które skupiały się wokół takich materiałów, jak np. folie i membrany, powłoki i powierzchnie, katalizatory, lakiery, pigmenty, kompozyty polimerowe i makrocząsteczki, smary. Realizowano także projekty dotyczące wykorzystania alternatywnych naturalnych źródeł energii oraz
technik bioinżynieryjnych. Kolejnych 50 projektów odnoszących się do nanotechnologii zostało zagłoszonych w branży
elektronicznej, w optyce i fotonice – 55 projektów, a w dziedzinie pozyskiwania i wykorzystywania energii – 53 projekty.
Pozostałe dziedziny i branże, w zakresie których realizowane
są projekty badawcze zgłoszone do Federalnego Ministerstwa Edukacji i Badań Naukowych, to m.in. ochrona środowiska (31 projektów), technika sensoryczna i pomiarowa (ok.
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60), branża samochodowa (9), budowa maszyn (15) i budownictwo (17).
Niemcy uczestniczą również w europejskich inicjatywach
badawczych z zakresu nanotechnologii:
- ERA-NET SIINN – bezpieczne wdrożenie innowacyjnych
nanonauki i nanotechnologii; projekt odnosi się do badań na
temat zagrożeń i kwestii bezpieczeństwa związanej z produkowanymi nanomateriałami i ich stosowaniem;
- NanoIndEx – projekt, w ramach którego odbywa się sprawdzanie instrumentów pomiarowych przeznaczonych do wykrywania i określania stężenia nanomateriałów pod kątem ich
dokładności pomiarowej, powtarzalności wyników i przystosowania do warunków przeprowadzania badań pomiarowych. W projekcie tym uczestniczą Niemcy, Francja, Szwajcaria i Wielka Brytania, koordynatorem projektu jest niemiecki
Instytut ds. Energii i Środowiska z Duisburga;
- NanOxiMet – celem tego projektu jest opracowanie
uproszczonych metod pozwalających przewidzieć chorobotwórcze właściwości sztucznie wytworzonych nanomateriałów. W projekcie biorą udział naukowcy z Niemiec i Francji,
a jego koordynatorem jest również instytut z Duisburga;
- Nanoheter – założeniem projektu jest badanie wytworzonych sztucznie nanomateriałów jako pozostałości w zasobach wodnych.

Szacowanie i ocena ryzyka
Niemiecki rząd w nanotechnologii widzi pewną i długotrwałą gałąź rozwoju. Zdaje sobie również sprawę, iż dziedzina ta z uwagi na swoją innowacyjność i ewentualne nieprzewidywalne skutki może negatywnie wpływać na ludzi i środowisko. Tego właśnie chce uniknąć i dlatego od około siedmiu lat aktywnie promuje i wspiera działania zmierzające do
oszacowania ryzyka związanego ze stosowaniem nanomateriałów.
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Niemiecki rząd w nanotechnologii widzi pewną
i długotrwałą gałąź rozwoju. Zdaje sobie również
sprawę, iż dziedzina ta
z uwagi na swoją innowacyjność i ewentualne nieprzewidywalne skutki
może negatywnie wpływać
na ludzi i środowisko.

Oceną ryzyka związanego ze stosowaniem i wytwarzaniem nanomateriałów
oraz stosowaniem nanotechnologii zajmuje się Bundesinstitut für Risikobewertung
(Federalny Instytut ds. Oceny Ryzyka). Swoje badania prowadzi w rozmaitych branżach, jak np. chemiczna czy spożywcza.
Przedmiotem badań są również opakowania środków spożywczych, kosmetyki, artykuły pierwszej potrzeby oraz środki ochrony roślin i produkty biobójcze.
Około 10 projektów prowadzonych przez
Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań
Naukowych w 2013 roku dotyczyło szacowania i oceny ryzyka przy stosowaniu nanomateriałów, w tym badania wpływu nanomateriałów na organizm człowieka oraz
na środowisko naturalne. Działania związane z rozpowszechnianiem wiedzy i oddziaływaniem nanomateriałów na zdrowie
człowieka oraz na środowisko nie ograniczają się jedynie do zamkniętych laboratoriów naukowych na uczelniach i w instytutach badawczych, nie są też publikowane
wyłącznie na łamach branżowych czasopism naukowych. Federalne Ministerstwo
ds. Edukacji i Badań Naukowych wdrożyło
inicjatywę skierowaną do publicznej wiadomości o nazwie „nanoTruck – Treffpunkt

Nanowelten“, co w dosłownym tłumaczeniu znaczy „nanotruck – miejsce spotkań
nanoświaty”. Nanotruck to nic innego jak
samochód ciężarowy będący mobilnym
centrum naukowo-szkoleniowym, w którego naczepie zorganizowano miejsca do poznawania nanoświata wraz z interaktywnymi eksponatami i możliwością przeprowadzenia warsztatów dla uczniów, nauczycieli, studentów, przedstawicieli małych i średnich firm, którzy przejawiają zainteresowanie nanotechnologią i nanomateriałami.
Nanotruck przez 220 dni w 2013 roku odwiedził około 100 miejscowości w całych
Niemczech. Dzięki tej inicjatywie swoją
wiedzę na temat nanoświata poszerzyło
ponad 110 000 odwiedzających. Nanotruck nie przyjeżdżał wyłącznie do szkół
czy uczelni wyższych, zatrzymywał się też
w centrach różnych miejscowości w ramach np. organizowanych dni nauki czy
techniki lub targów i wystaw.
Nie sposób też nie wspomnieć, że nie tylko niemiecki rząd angażuje się od lat aktywnie w projekty i inicjatywy z zakresu nanotechnologii. W Niemczech w działaniach
z zakresu nanotechnologii aktywnie
uczestniczą klastry zrzeszające przedsiębiorców, naukowców i badaczy działających w obrębie danych branż, interdyscyplinarnie lub w ramach poszczególnych
krajów związkowych. Do takich klastrów
zaliczają się m.in. Nanoinitiative Bayern
GmbH, NanoMikroWerkstoffePhotonik e.V.,
Dresdner Fraunhofer-Cluster Nanoanalytik,
Nanotechnologie-Cluster Dresden i wiele
innych.
inspektor Beata Gruszczyńska-Czudaj
OIP Opole

Materiały źródłowe:
Nano.DE-Report 2013 (stan na maj 2014)–
Bundesministerium für Bildung und Forschung
www.nmwp.nrw.de
www.dw.de
www.bfr.bund.de
www.nanotruck.de
Fotografie: „FLAD & FLAD“ Communication GmbH
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Na budowie Centrum Handlowego „Posnania”
Ewa Groblewska, Maria Bojanowska, Mirosław Leszczyński i Waldemar Kwaśny, inspektorzy pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu, prowadzili kontrolę
stanu bezpieczeństwa pracy na budowie
Centrum Handlowego „Posnania”.
Jest to aktualnie jedna z największych budów w Polsce,
której generalnym wykonawcą jest firma Eiffage Polska Budownictwo. Koszty realizacji inwestycji sięgają blisko 300
mln euro. O wielkości budowy świadczy nie tylko duża liczba firm wykonawczych, ponad 1200 pracowników pracujących codziennie na budowie, 14 żurawi wieżowych, ale także
znaczące zmiany w układzie komunikacyjnym dróg dojazdowych do galerii.

Realizacja tak dużej inwestycji wymaga szczególnych działań w zakresie zapewnienia pracownikom bezpiecznych warunków pracy. Pracodawcy, realizujące określone zadania firmy podwykonawcze oraz osoby fizyczne wykonujące pracę
na innej podstawie niż stosunek pracy muszą stosować się
zarówno do obowiązujących przepisów bhp, jak i szczegółowych, obowiązujących na budowie procedur określonych w
planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Poznańscy inspektorzy pracy od początku budowy nie tylko przeprowadzają kontrole, lecz także prowadzą działalność prewencyjną, co przekłada się na bardzo niski wskaźnik
wypadkowości. Od dnia rozpoczęcia inwestycji nie odnotowano żadnego ciężkiego ani śmiertelnego wypadku przy
pracy. Oby stan ten utrzymał się do końca budowy. Zakończenie inwestycji planowane jest pod koniec 2016 r.
Jacek Strzyżewski OIP Poznań

Posnania

Fot. Jakub Kałek

Dorota Religa

Wymagania minimalne kontra rzeczywistość

Inspektorzy Okręgowego Inspektoratu Pracy
w Rzeszowie w latach
2013-2014 prowadzili
kontrole dotyczące spełniania minimalnych wymagań przez maszyny
do obróbki drewna.
Stwierdzili wówczas liczne nieprawidłowości.
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Nieprawidłowości dotyczyły braku osłon
uniemożliwiających dostęp do stref niebezpiecznych, czyli pracujących narzędzi i
układów napędowych, a także wyposażenia maszyn w niepełne osłony układów napędowych oraz nieprawidłowego stosowania osłon pracujących narzędzi.
Maszyny niespełniające wymagań minimalnych, jak np. pilarka tarczowa przedstawiona na zdjęciu, wciąż nie są rzadkością
wśród maszyn spotykanych przez inspektorów pracy w podkarpackich zakładach.
Z wyjaśnień pracodawców wynika, że niespełnianie przez takie maszyny wymagań
minimalnych ma różne przyczyny.
Często maszyny te kupowane są po konkurencyjnej cenie przez przedsiębiorców,
którzy dopiero rozpoczynają działalność
i obsługują je sami lub przy pomocy członków rodziny, co wpływa na obniżenie kosztów. Z biegiem czasu, gdy produkcja nabiera tempa, a ilość zamówień wzrasta, przedsiębiorcy zatrudniają pracowników. Gdy
dochodzi do kontroli inspektorów pracy,
najczęściej wstrzymują eksploatację tych
maszyn, gdyż nie spełniają one wymagań
minimalnych i są realnym zagrożeniem życia oraz zdrowia pracowników.
W dużych zakładach w podstawowych
działach produkcyjnych eksploatowane są
maszyny nowe, posiadające oznakowanie
CE, bądź stare maszyny, ale dostosowane
do wymagań minimalnych. Jednak często
w pomieszczeniach nieprodukcyjnych i
pomocniczych użytkowane są maszyny
niespełniające przepisów, co pracodawcy
najczęściej tłumaczą tym, że z tych maszyn pracownicy korzystają sporadycznie,
więc nie stwarzają one dużego zagrożenia
wypadkowego.

Różne punkty widzenia

Maszyny

Część pracodawców, realizując nakaz inspektora pracy, natychmiast wyłącza maszynę z eksploatacji i dokonuje wymaganych
zmian bądź usuwa ją z zakładu, jeżeli koszty
tych zmian przekraczają wartość maszyny.
Zdarza się też, że pracodawcy, szczególnie ci,
którzy chcą szybko „pozbyć się” inspektora
pracy i nie narazić się na duże koszty, zapewniają maszynie prowizoryczną osłonę, która
nie zapewnia bezpieczeństwa. Trudne, ale
konieczne jest przekonanie pracodawców, iż
montowane zabezpieczenia mają być skuteczne, a stosowanie osłon niespełniających
swoich funkcji jest bezzasadne i nie poprawia bezpieczeństwa pracowników.
Przy dobieraniu osłon pracodawca powinien brać pod uwagę wymogi określone w
§ 15 rozporządzenia Ministra Gospodarki z
dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas
pracy (Dz.U. Nr 191, poz. 1596 ze zmianami z
2003 r. Nr 178, poz. 1745). Przepis ten wskazuje, że osłony i urządzenia ochronne powinny mieć mocną (trwałą) konstrukcję, nie
mogą stwarzać zagrożenia, nie mogą być łatwo usuwane lub wyłączane ze stosowania,
powinny być usytuowane w odpowiedniej
odległości od strefy zagrożenia, bez ograniczania pola widzenia cyklu pracy urządzenia.
Powinny także umożliwiać wykonywanie
czynności mających na celu zamocowanie
lub wymianę części oraz czynności konserwacyjnych, pozostawiając jedynie ograniczony dostęp do obszaru, gdzie praca ma
być wykonywana, w miarę możliwości bez
zdejmowania osłon i urządzeń zabezpieczających; powinny ograniczać dostęp tylko do
niebezpiecznej strefy pracy maszyny.
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Inspektorzy pracy i pracodawcy zdecydowanie odmiennie
oceniają przyczyny stwierdzonych podczas kontroli nieprawidłowości maszyn do obróbki drewna. Podkarpaccy przedsiębiorcy twierdzą, że nieprawidłowości te wynikają z następujących powodów:
■ z nieopłacalności inwestowania w stare maszyny do obróbki drewna – dostosowanie ich do obowiązujących przepisów wymaga dużych nakładów finansowych, a na zakup nowych pracodawców nie stać; często mówią, że jeśli chcieliby
dostosować wszystkie maszyny do wymagań, jakie są im stawiane, to ze względów finansowych musieliby zamknąć zakład;
■ ze złej kondycji finansowej firm – obawy przed wydawaniem środków na dostosowanie maszyn do wymagań minimalnych w sytuacji, gdy odbiorcy rezygnują z zamówień lub
składają mniejsze zamówienia;
■ z braku możliwości przestoju maszyny i zaangażowania
się w dostosowanie jej do obowiązujących przepisów, bo spowodowałoby to zmniejszenie produkcji i utratę płynności zamówień.
Z kolei w ocenie inspektorów pracy z OIP w Rzeszowie najczęstsze przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości przy maszynach do obróbki drewna są następujące:
■ nieznajomość przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy
w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas
pracy (Dz.U. Nr 191, poz. 1596 ze zmianami z 2003 r. Nr 178,
poz. 1745), rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 14
kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
przy obsłudze obrabiarek do drewna (Dz.U. Nr 36, poz. 409)
oraz obowiązujących norm;
■ brak oceny dostosowania maszyn do minimalnych wymagań lub jej dokonywanie na podstawie własnych kryteriów
lub list kontrolnych, odbiegających od wymagań określonych
przepisami;
■ nieprzywiązywanie większej wagi do zagadnień związanych z bezpieczeństwem pracy – dla pracodawców priorytetem jest produkcja i zysk z działalności;
■ lekceważenie zagrożeń zarówno przez pracodawców, jak
i przez pracowników (często stwierdzają: „tyle lat pracuję z
tymi maszynami i nigdy nic poważnego się nie stało”);
■ nie w pełni rozumiany przez pracodawców problem dostosowania maszyn do wymagań minimalnych – w ich ocenie
eksploatowane maszyny są bezpieczne, a przyczyną wypadków przy pracy jest wyłącznie nieuwaga pracownika. Pracodawcy uważają, że żadne zabezpieczenie nie będzie skuteczne, jeżeli pracownik nie będzie skupiony na tym, co robi;
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■ brak wiedzy i doświadczenia członków zespołów dokonujących ocen;
■ lekceważenie przez pracodawców zaleceń zespołów dokonujących ocen;
■ tolerowanie przez pracodawców niewłaściwego stosowania zabezpieczeń przewidzianych dla konkretnych maszyn.

Kontrole przeprowadzone przez inspektorów rzeszowskiego okręgu wykazały, że większość pracodawców nie dokonała
oceny dostosowania maszyn do obróbki drewna do wymagań
minimalnych. A większość z tych, którzy ją wykonali, zrobiła to
nieprawidłowo, programy naprawcze wynikające z ocen nie
zostały w pełni wdrożone. Pracodawcy właściwie dopiero w
wyniku działań kontrolnych inspektorów pracy w pełni zrealizowali programy dostosowawcze.
Pracodawcy, którzy dokonali kilka lat temu udokumentowanej oceny spełniania przez maszyny wymagań minimalnych,
nie wykonali kolejnych kontroli okresowych. Nierzadko maszyny wyposażano w zabezpieczenia mające poprawiać bezpieczeństwo pracy, jednak nie były one poprawnie użytkowane i nie spełniały swojej funkcji. Przykładowo, eksploatowano
zużyte wkładki, źle dobrane kliny, nieopadające swobodnie
zapadki przeciwodrzutowe, źle ustawione osłony narzędzi
skrawających.

Brak osłon zabezpieczających części piły tarczowej
będące w ruchu.
Stwierdzone przez inspektorów pracy liczne nieprawidłowości związane z niespełnianiem wymagań minimalnych
przez maszyny wskazują, że znaczna część pracodawców
wciąż nie wypełniła obowiązku określonego w § 34 cytowanego rozporządzenia w sprawie minimalnym wymagań, tj. dostosowania do minimalnych wymagań maszyn nabytych
przed dniem 1 stycznia 2003 r., w terminie do dnia 1 stycznia
2006 r.
inspektor pracy Dorota Religa
OIP Rzeszów
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Niebezpieczne usuwanie azbestu
Dzięki szybkiej reakcji inspektora pracy
ujawniono liczne nieprawidłowości podczas demontażu pokrycia azbestowego na
dachu. Dotyczyły one zarówno zlekceważenia procedur podczas demontażu azbestu,
jak i nieprzestrzegania ogólnych zasad
bezpieczeństwa pracy.
Kontrolę przeprowadzono w maju i czerwcu 2015 roku w
związku ze zgłoszeniem prac związanych z demontażem wyrobów zawierających azbest. Zgłoszenie demontażu azbestu wpłynęło od pracodawcy do Oddziału OIP w Rybniku w
piątek 29 maja br. o godzinie 10:30. Ze zgłoszenia wynikało,
że prace zostaną wykonane w dniach od 29 maja do 1 czerwca, a więc od dnia zgłoszenia. Naruszono w tym przypadku
przepis § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania
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wyrobów zawierających azbest (Dz.U. Nr 71, poz. 649 ze
zmianami z 2010 r. Nr 162, poz. 1089), stanowiący, że wykonawca prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu
wyrobów zawierających azbest obowiązany jest do zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia tych prac właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac.

Błyskawiczne działanie
Zgłoszenie prac w godzinach południowych w piątek
przed weekendem nasunęło inspektorowi pracy podejrzenie, że pracodawca chce uniknąć kontroli przy pracach związanych z demontażem azbestu. W celu zweryfikowania swoich podejrzeń inspektor niezwłocznie uzyskał upoważnienie
do przeprowadzenia kontroli i po niecałej godzinie był na
miejscu demontażu. Jak się okazało, azbest został już zdemontowany, a pracownicy zabezpieczali połać dachową
papą. Z zaawansowania prac można było wywnioskować, że
pokrycie azbestowe zostało zdemontowane w poprzednich
dniach, jeszcze przed zgłoszeniem tego faktu do PIP.
Kontrola ujawniła liczne nieprawidłowości dotyczące zarówno wykonywania prac na wysokości, jak również nieprzestrzegania szczegółowych przepisów i procedur dotyczących demontażu wyrobów zawierających azbest.
Stwierdzono między innymi następujące nieprawidłowości:
— żadna z osób wykonujących prace na stromej połaci
dachowej nie była zabezpieczona przed upadkiem z wysokości ani nie używała hełmu ochronnego;
— nie wydzielono strefy niebezpiecznej wokół budynku;
— teren wokół posesji nie został oznakowany tablicami
ostrzegawczymi „Uwaga! Zagrożenie azbestem”;
— nie było odpowiednich zabezpieczeń przed pyleniem
i narażeniem na azbest, w tym uszczelnienia otworów okiennych i drzwiowych;
— nie dochowano staranności, aby demontować wyroby
bez ich uszkadzania, większość zdemontowanych płytek
azbestocementowych była połamana;
— zdemontowane płytki składowano w workach typu
„BIG BAG”, część worków była dziurawa;
— worki nie zostały szczelnie zamknięte i oznakowane
napisami ostrzegawczymi „Uwaga! Azbest”;
— od strony podwórza ustawiono kolumnę rusztowania
typu „Warszawa”, w czasie kontroli nieużytkowaną, która nie
spełniała wymogów w zakresie bhp – pomost z pojedynczych bali nie został zabezpieczony barierką ochronną;
— nie opracowano planu BIOZ ani instrukcji bezpiecznego wykonywania prac;
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— osoby pracujące przy demontażu azbestu nie zostały
przeszkolone przez uprawnioną jednostkę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu
tych wyrobów oraz przestrzegania procedur dotyczących
bezpiecznego postępowania – okazano jedynie dodatkowe
karty szkoleń wstępnych z instruktażu stanowiskowego z zakresu prac budowlanych z narażeniem na pył azbestowy. Instruktaż przeprowadził właściciel firmy.

Podjęte kroki
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami wydano między innymi decyzje: wstrzymania prac na dachu do
czasu zapewnienia środków technicznych zabezpieczających przed możliwością upadku z wysokości; wstrzymania
eksploatacji kolumny rusztowania typu „Warszawa” do czasu
zmontowania jej zgodnie z przepisami bhp i dokonania odbioru technicznego; prawidłowego i szczelnego opakowania zdemontowanych materiałów zawierających azbest;
oznakowania składowanych worków ze zdemontowanym
azbestem napisami ostrzegawczymi „Zawiera azbest” oraz
oznakowania terenu wokół budynku tablicami ostrzegawczymi „Prace na wysokości” i „Zagrożenie azbestem".

Wskazane decyzje zostały wykonane w trakcie trwania kontroli, co przyczyniło się do wyeliminowania bezpośrednich zagrożeń wypadkowych oraz zagrożeń zdrowia spowodowanych rozprzestrzenianiem się włókien azbestu w środowisku.
Ponadto do pracodawcy skierowano wystąpienie, w którym
zobowiązano go do terminowego zgłaszania prac związanych
z demontażem azbestu, opracowywania instrukcji bezpiecznego wykonywania prac oraz powierzania prac związanych z
demontażem azbestu osobom, które zostały przeszkolone
przez uprawnioną jednostkę szkoleniową.
Przedsiębiorca został ukarany mandatem w wysokości
1 500 złotych.
starszy inspektor – spec. Beata Sikora-Nowakowska
OIP Katowice

Żegnamy
Stanisława Tworka
(inspektora pracy w latach 1983-2005)
Z ogromnym żalem zawiadamiamy, że 26 września
2015 roku odszedł od nas na zawsze zasłużony kolega
Stanisław Tworek – oddany pracownik Okręgowego
Inspektoratu Pracy w Krakowie. Pracował w Oddziale
w Tarnowie jako starszy inspektor pracy. Był wyjątkową osobowością, zawsze służył dobrą radą, merytorycznym wsparciem kolegom i potrzebującym. Przez
lata pracy jako inspektor pracy kierował się zasadą, że
wartością nadrzędną jest dobro człowieka, stąd jego
zrozumienie dla ludzi w potrzebie i wyczulenie na bezpieczeństwo pracujących. Każdą, nawet najtrudniejszą
sprawę zaczynał i kończył dobrym słowem. Dziś chcemy Go pożegnać słowami: Umarłych wieczność dotąd
trwa, dokąd pamięcią im się płaci...
Dyrekcja i Pracownicy
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie
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Artur Jóźwiak

Z inspektorskiej praktyki

Zdemontowane osłony

Podczas przygotowania
do produkcji nakładarki
kleju na terenie jednej z
żarskich firm doszło do
wypadku, w wyniku którego pracownik zatrudniony na stanowisku sterowniczego linii produkcyjnej doznał urazowej
amputacji palców lewej
dłoni.

Walcowa nakładarka kleju firmy Hymmen, wchodząca w skład linii do produkcji
drewnianych paneli podłogowych, w wyniku całodniowej eksploatacji ulega zabrudzeniu, dlatego codziennie jest odstawiana
na boczne stanowisko, gdzie w godzinach
nocnych zostaje umyta. Poszkodowany
miał za zadanie przygotować maszynę po
umyciu do produkcji. Po sprawdzeniu stanu filtrów rozpoczął procedurę napełniania
walców klejem. Praca ta odbywa się zawsze
przy włączonej maszynie i polega na tym,
że operator włącza przyciskiem w szafie
sterowniczej napęd czterech pokrytych
gumą walców (2 górne i 2 dolne), pokrętłem regulującym zbliża walce do siebie i
otwiera zawór kleju. Poszkodowany – po
sprawdzeniu, że klej nalewa się prawidłowo – stanął tyłem do maszyny, gdyż chciał
zobaczyć, czy zapasowe filtry leżące w wiadrze są zalane wodą. Odwracając się, stracił
równowagę i mimowolnie złapał za walec
obracający się z prędkością 18 m/min. Nastąpiło pochwycenie i wciągnięcie lewej
dłoni pomiędzy dwa górne walce, w wyniku czego doszło do urazowej amputacji
drugiego i trzeciego palca dłoni lewej.

Zbagatelizowane zagrożenie
Niewątpliwie jedną z przyczyn wypadku
było zlekceważenie zagrożenia przez poszkodowanego wykonującego prace w obrębie ruchomych, nieosłoniętych walców
klejowych. Jednak ustalone przez inspektora pracy okoliczności i przyczyny wypadku wskazały, że do wspomnianego zdarzenia doprowadziły również istotne błędy organizacyjne i techniczne pracodawcy. Rok
przed wypadkiem przeprowadzono w na-
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okresie, kiedy osłony walców klejowych były już zdemontowane, ryzyko pochwycenia dłoni pracownika wzrosło wówczas do poziomu nieakceptowalnego. Mimo że priorytetowym zadaniem pracodawcy powinno być podjęcie działań
zmierzających do ograniczenia ryzyka, nie zastosowano rozwiązań technicznych umożliwiających skuteczne zabezpieczenie dłoni operatora w strefie roboczej maszyny.

Problemy z minimalnymi wymaganiami bhp

kładarce modernizację instalacji filtracyjnej
do oczyszczania kleju. W trakcie tych prac
zostały zdemontowane osłony chroniące
przed dostaniem się dłoni operatora do
strefy roboczej walców klejowych. Osłon
ponownie nie założono, gdyż nowe elementy armatury hydraulicznej nie pasowały do poprzednich miejsc montażu. Operatorzy linii wcale nie byli tym faktem zmartwieni. Osłony już wcześniej nie spełniały
swojej funkcji, ponieważ zostały wykonane
z tworzywa, które ulegało ciągłemu zabrudzeniu. Na jednym ze zdjęć wykonanych
przypadkowo przed wypadkiem zarejestrowano, że jeden z elementów osłony
pracownicy podpierali kijem, aby nie przysłaniał strefy roboczej maszyny. Przez rok,
tzn. od chwili zdemontowania do chwili
wypadku, nikt z pracowników nadzorujących produkcję nie zwracał uwagi na to, że
w maszynie brakuje osłon. Walcowa nakładarka kleju była poddawana okresowym
przeglądom i remontom. Ostatni przegląd
techniczny został przeprowadzony trzy
miesiące przed wypadkiem, maszyna wobec braku uwag została dopuszczona do
dalszej eksploatacji.
Stwierdzono również nieprawidłowości
w zakresie dokumentowania oceny ryzyka,
a także w doborze i stosowaniu środków
profilaktycznych zmniejszających ryzyko.
W ocenie ryzyka zawodowego, zaktualizowanej przez służbę bhp na kilka miesięcy
przed wypadkiem, zagrożenie pochwycenia dłoni przez walce klejowe oszacowano
na poziomie małym i przyjęto jedynie środek profilaktyczny polegający na „wzmożeniu uwagi przez pracownika szczególnie w
obrębie pracy elementów wirujących”. Aktualizację oceny ryzyka przeprowadzono w
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Walcowa nakładarka kleju została wyprodukowana i przekazana do użytkowania w 1998 r. Zgodnie z obowiązującym
rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. z 2002 r. Nr
191, poz. 1596), pracodawca w terminie do dnia 1 stycznia

warunki i rodzaj wykonywanej pracy, a także istniejące w
miejscu pracy dodatkowe zagrożenia istotne dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników. W konsekwencji powinien
zastosować odpowiednie rozwiązania mające na celu zminimalizowanie ryzyka związanego z użytkowaniem maszyn.
Jak ustalono w trakcie kontroli, zakład ze znacznym opóźnieniem przystąpił do działań w zakresie dostosowania maszyn do minimalnych wymagań bhp. Dopiero w 2011 r. powołano zespół specjalistów, którzy po przeprowadzonym
audycie sporządzili raport dotyczący użytkowanych maszyn.
Dokument ten zawiera szczegółowy opis nieprawidłowości
wraz z zaleceniami ich realizacji. W jednym z punktów tego
opracowania zapisano, że w strefie roboczej walcowej nakładarki kleju należy zmodernizować osłonę, gdyż istniejąca nie
spełniała swojej funkcji. Brak nadzoru ze strony osób odpowiedzialnych w zakładzie za proces dostosowania maszyn
do minimalnych wymagań bhp spowodował, że nie tylko w
omawianej nakładarce kleju nie została zamontowana prawidłowa osłona, nie zostały również zrealizowane inne ustalenia powołanego zespołu specjalistów. Spośród 40 przyjętych do realizacji działań dostosowawczych przez okres 3 lat
zrealizowano zaledwie 11.

Przyczyny wypadku
Inspektor pracy ustalił następujące przyczyny wypadku:
■ w walcowej nakładarce kleju nie zastosowano rozwiązań technicznych umożliwiających skuteczne zabezpieczenie dłoni operatora w strefie roboczej maszyny;
■ osoby sprawujące nadzór nad eksploatacją linii produkcyjnej tolerowały odstępstwa od przepisów i zasad bhp;
■ brak nadzoru i weryfikacji działań w zakresie dostosowania walcowej nakładarki kleju do minimalnych wymagań
bhp;
■ zlekceważenie istniejącego zagrożenia przez poszkodowanego i operowanie rękoma w strefie niebezpiecznej
podczas pracy maszyny;
■ zachwianie się i utrata równowagi przez poszkodowanego.

2006 r. powinien podjąć działania mające na celu zapewnienie, że maszyny nabyte przed dniem 1 stycznia 2003 r. są
właściwe do wykonywania pracy lub odpowiednio przystosowane do jej wykonywania oraz mogą być użytkowane bez
pogorszenia bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników. Realizując ten proces, powinien brać pod uwagę specyficzne
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W trakcie kontroli inspektor pracy wydał ustne i pisemne
decyzje nakazowe, w tym wstrzymania prac przy obsłudze
nakładarki kleju, do czasu zastosowania rozwiązań technicznych zabezpieczających dłonie operatora. Osoby sprawujące bezpośredni nadzór nad poszkodowanym ukarano mandatami karnymi. Ponadto do sądu złożono wniosek o ukaranie głównego inżyniera zakładu, odpowiedzialnego za proces dostosowania maszyn do wymagań minimalnych.
starszy inspektor pracy – specjalista Artur Jóźwiak
OIP Zielona Góra
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O zagrożeniach w środowisku pracy

Zadbaj o bezpieczeństwo i zdrowie w pracy
Blisko 240 osób odpowiedziało na zaproszenie Okręgowego Inspektoratu Pracy
w Kielcach do udziału w konferencji pt.
„Współczesne narażenia zawodowe – profilaktyka zdrowotna”. Jej współorganizatorem był Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,
a wsparcie merytoryczne zapewnili również Centralny Instytut Ochrony Pracy –
Państwowy Instytut Badawczy oraz Politechnika Świętokrzyska w Kielcach.
By zadbać o bezpieczeństwo pracy, niezbędna jest świadomość zagrożeń, wiedza o organizacji stanowisk pracy, umiejętność właściwego wykonywania pracy – przekonywali w spocie
radiowym doświadczeni inspektorzy pracy z kieleckiego okręgu. Z anteny radiowej przypominali o odpowiedzialności pracodawców za bezpieczeństwo w swoich zakładach, a także o tym,
że mają oni chronić życie i zdrowie pracowników, wykorzystując
osiągnięcia nauki i techniki. Arkana tej wiedzy mogli poznać
uczestnicy konferencji realizowanej w ramach kampanii prewencyjnej Państwowej Inspekcji Pracy „Bezpieczeństwo pracy
zależy od Ciebie”.
Zaproszeni eksperci w swoich wystąpieniach skoncentrowali
się na zagadnieniach dotyczących zagrożeń elektromagnetycz-

nych, zagrożeń związanych z czynnikami fizycznymi, chemicznymi, biologicznymi i psychofizycznymi w procesie pracy, również tych związanych ze stosowaniem techniki laserowej,
ochroną skóry przed szkodliwymi skutkami ekspozycji na promieniowanie UV. Zwrócono uwagę na problem stresu zawodowego i profilaktykę przeciążeń układu kostno-stawowego. Moderatorem konferencji był Jan Jóźwik, zastępca okręgowego
inspektora pracy w Kielcach.
Wśród zaproszonych gości byli: Grzegorz Walendzik, dyrektor
Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Kielcach; Piotr Walczak,
dyrektor Izby Celnej w Kielcach; Włodzimierz Fornal, dyrektor
Urzędu Dozoru Technicznego Oddział Kielce; Anna Mikołajczyk,
dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach;
Marek Kaczmarczyk, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach; Stefan Szołkowski, przewodniczący Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa
Oddział Kielce; Maja Adamczyk, prezes Oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP w Kielcach; Kazimierz Pasternak, członek zarządu NSZZ „Solidarność” Regionu
Świętokrzyskiego; Anna Bujnowska, przewodnicząca zarządu
Okręgu Świętokrzyskiego Związku Zawodowego „Budowlani”.
Przed rozpoczęciem merytorycznej części konferencji, która
odbyła się 23 września br., głos zabrał Janusz Czyż, okręgowy
inspektor pracy w Kielcach. Podkreślił, że Państwowa Inspekcja
Pracy nie tylko wykonuje działalność nadzorczo-kontrolną, lecz
także podejmuje inicjatywy o charakterze profilaktycznym,
zmierzające do ograniczenia zagrożeń zdrowia pracowników
w środowisku pracy oraz poszanowania prawa pracy. Wyraził

nadzieję, że takie spotkania sprzyjają kształtowaniu przyjaznego środowiska pracy.
Tomasz Barański, starszy inspektor pracy – specjalista z OIP
w Kielcach, w referacie „Czynniki szkodliwe i niebezpieczne w
środowisku pracy – regulacje prawne” przedstawił zagrożenia
związane z czynnikami fizycznymi, chemicznymi, biologicznymi
i psychofizycznymi w procesie pracy. Prelegent zwrócił m.in.
uwagę, że algorytm zarządzania ryzykiem zawodowym w zakładzie obejmuje konieczność identyfikacji wszystkich zagrożeń
i ich dopuszczalnego poziomu.
Wystąpienie dr n. hum. Martyny Głuszek-Osuch dotyczyło
stresu zawodowego, który obecnie jest zjawiskiem powszechnym. Omówiła ona sposoby radzenia sobie z następstwami stresu w pracy, wspomniała m.in. o konieczności asertywnej komunikacji, umiejętności gospodarowania czasem i dbania o siebie,
również o stosowaniu technik relaksacyjnych.
Duże zainteresowanie uczestników wzbudził referat dr Wojciecha Kiebzaka „Profilaktyka przeciążeń układu kostno-stawowego”, poświęcony chorobom i dolegliwościom będącym
skutkiem obciążeń fizycznych podczas wykonywania pracy
oraz niewłaściwej techniki pracy. Z przedstawionej analizy wynikało, że nierównomierne obciążenie mięśni i układu kostnego
jest z reguły efektem niewłaściwej pozycji przy pracy i powtarzalności czynności. Pracownicy najczęściej nie są w pełni świadomi zagrożeń, jakim podlega ich układ mięśniowo-szkieletowy, nawet przy pracy przy monitorze ekranowym; nie znają właściwych technik i sposobów wykonywania pracy zapewniających efektywną ochronę zdrowia. W prezentacji pokazano sposoby zapobiegania schorzeniom układu kostno-stawowego.
Wystąpienie dr inż. Jolanty Karpowicz z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego dotyczyło łączności mobilnej i zagrożeń polami elektromagnetycznymi. Prelegentka szczegółowo scharakteryzowała zagrożenia elektromagnetyczne związane z zawodowym użytkowaniem radiotelefonów, ze względu na znacznie silniejsze promieniowanie, jakie wytwarzają w porównaniu z telefonami komórkowymi. Przedstawiła również wymagania bhp dotyczące ekspozycji na promieniowanie elektromagnetyczne oraz działania
profilaktyczne, organizacyjne i techniczne, skutecznie ograniczające zagrożenia.
Z kolei prof. dr hab. inż. Włodzimierz Zowczak omówił temat
„Zagrożenia związane ze stosowaniem techniki laserowej i sposoby ich eliminowania”. Podkreślał, że istotna jest znajomość zagrożeń, jakie niesie użytkowanie urządzeń laserowych oraz
przestrzeganie zasad bezpiecznego postępowania z tymi urządzeniami. Prezentacja przybliżyła technologię laserową i właściwości promieniowania laserowego.
Ochronie skóry przed szkodliwymi skutkami ekspozycji na
promieniowanie UV poświęciła swój referat prof. dr hab. n. med.
Beata Kręcisz. W wielu krajach Unii Europejskiej promieniowanie UV znalazło się na liście czynników rakotwórczych pochodzenia zawodowego. Zaprezentowane fotografie pokazały reakcje organizmu oraz choroby skóry wywołane przewlekłą i intensywną ekspozycją na UV, zarówno o charakterze zawodowym, jak i rekreacyjnym.
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Alfred Brzozowski z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy –
Państwowego Instytutu Badawczego z Warszawy w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na to, jak ważną rolę odgrywają przyjacielskie kontakty pomiędzy przedsiębiorstwami, gdyż często
inicjują one wspólne działania.
Prowadzący konferencję Jan Jóźwik omówił i podsumował wyniki ocen środków ochrony indywidualnej dokonanej przez zakłady pracy, a tematem wystąpienia nadinspektora pracy z OIP w
Kielcach Waldemara Zajączkowskiego było dofinansowanie zakładowych projektów bhp z funduszu prewencyjnego ZUS.
W trakcie konferencji Janusz Czyż, okręgowy inspektor pracy
w Kielcach z Mają Adamczyk, prezesem Stowarzyszenia Pracowników Służb BHP Oddział w Kielcach, wręczyli dyplomy z podziękowaniem specjalistom i inspektorom bhp, którzy dokonywali oceny środków ochrony indywidualnej.
Podczas konferencji jej uczestnicy mieli możliwość uzyskania
porady prawnej u pracowników Okręgowego Inspektoratu Pracy i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Kielcach. Prezentowane były również środki ochrony indywidualnej (m.in. gogle,
obuwie, odzież i rękawice ochronne).
nadinspektor Barbara Kaszycka
OIP Kielce

Orzecznictwo

Fakty
silniejsze niż wola stron
Przy ustalaniu istnienia stosunku pracy decydujące znaczenie woli stron można przypisać wówczas, gdy zawarta umowa wykazuje wspólne cechy dla umowy o pracę
i umowy prawa cywilnego z jednakowym
ich nasileniem.
Tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 24 czerwca 2015 r.
Sprawa dotyczyła pracującej, która walczyła o uznanie cywilnoprawnej umowy o współpracę za stosunek pracy.
Kobieta w styczniu 2002 r. zawarła z wydawnictwem umowę o świadczenie usług. Zgodnie z jej postanowieniami zobowiązana była do prowadzenia działalności marketingowej polegającej na prezentacji i promocji wydawnictw wykorzystywanych w szkołach. Przydzielono jej określony obszar, na którym wykonywała powierzone jej obowiązki, ustalono wynagrodzenie za wykonywane czynności, a zadania, które miała
wykonać, były szczegółowo opisane w załączniku do zawartej
umowy. W trakcie trwania umowy kobieta zaszła w ciążę i w
związku z tym poprosiła wydawnictwo, aby łączący strony stosunek prawny został określony umową o pracę. Taka umowa
została zawarta na czas określony od 2 stycznia 2007 r. do 31
grudnia 2007 r. Na podstawie umowy o pracę powódka została zatrudniona na stanowisku specjalisty ds. promocji i sprzedaży. Po rozwiązaniu tej umowy z upływem okresu, na który
została zawarta, pracownica chciała, aby stosunek prawny łączący ją z wydawnictwem w dalszym ciągu był stosunkiem
pracy. Zaproponowano jej jednak umowę o współpracy. Mając na utrzymaniu dziecko, w obawie przed trudnościami ze
znalezieniem innej pracy, przystała na tę propozycję.
Pierwszego stycznia 2008 r. strony zawarły umowę o współpracy na czas nieokreślony, w ramach której współpracownica
zobowiązana była, podobnie jak w przypadku poprzednich
umów, do świadczenia usług marketingowych. Swoje obowiązki wykonywała co do zasady w godzinach pracy szkół,
czyli między godziną 8 a 16. Koordynator ustalał liczbę placówek, które miała odwiedzać każdego dnia, kontrolował telefonicznie wykonywane przez nią czynności. Ponadto szef planował wszystkie działania kobiety, wysyłając jej schematy realizacji poszczególnych przedsięwzięć. Nie miała ona możliwo-
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ści samodzielnego wyboru czasu, w jakim wykonywała obowiązki. Jeżeli danego dnia reprezentanci handlowi nie odwiedzali szkół, to przełożony zlecał im wykonywanie prac biurowych, np. uzupełnianie zaległości w prowadzonych kalendarzach. Po kilku latach pracy w tych warunkach kobieta wystąpiła do sądu z pozwem o ustalenie istnienia stosunku pracy.
Sąd rejonowy uznał jej powództwo za uzasadnione. Podkreślił, że prowadzenie pozarolniczej działalności w postaci
określanej jako samozatrudnienie stanowi niekiedy formę
pozorną dla ukrycia w rzeczywistości stosunku pracy. Ma to
miejsce zwłaszcza w przypadkach wykonywania pracy na
rzecz jednego podmiotu, tak jak w rozpoznawanej sprawie.
Konstatacja ta pozwoliła na przyjęcie, że w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 25 grudnia 2010 r. strony łączyła nie umowa cywilnoprawna, ale stosunek pracy.
Od powyższego wyroku apelację wniósł pozwany, zarzucając naruszenie art. 22 § 1 k.p. poprzez jego niewłaściwą interpretację i przyjęcie, że umowa łącząca pozwanego z powódką miała charakter stosunku pracy, a nie cywilnoprawny.
W ocenie sądu okręgowego w świetle zebranego materiału
nie było wątpliwości co do tego, że pomiędzy stronami istniał
stosunek pracy, a nie umowa cywilnoprawna. Z mocy § 11 art.
22 k.p. zatrudnienie w warunkach określonych w § 1 jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, bez względu na
nazwę zawartej przez strony umowy. W związku z tym, bez
względu na wolę stron, pozwany miał obowiązek zatrudnić
powódkę na podstawie umowy o pracę. Sąd okręgowy podniósł, że zgodnie z art. 353[1] k.c. w związku z art. 300 k.p. strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według
swojego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się
właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Zasada swobody umów nie ma charakteru
absolutnego i podlega ograniczeniom na podstawie przepisów rangi ustawowej, właściwości (natury) stosunku prawnego łączącego strony oraz zasad współżycia społecznego, a zatem art. 353[1] k.c. wyraźnie określa zakres swobody kształtowania przez strony zawieranej między nimi umowy. Żaden
przepis nie zabrania stronom zawierania umowy cywilnoprawnej tam, gdzie mają do wyboru skorzystanie z przepisów
Kodeksu cywilnego albo z przepisów Kodeksu pracy. Niemniej jednak skoro strony w 2007 r. łączyła umowa o pracę, w
ramach której powódka wykonywała pracę na analogicznych
zasadach jak po 1 stycznia 2008 r., wykonując osobiście tożsame zadania, podlegając kierownictwu i podporządkowaniu
pozwanego, to nie sposób negować, aby od 1 stycznia 2008 r.
stron nie wiązał stosunek pracy.
Od wyroku sądu okręgowego pozwany wniósł skargę kasacyjną. W jej uzasadnieniu zarzucił, że łączący strony stosunek prawny zawierał zarówno elementy właściwe dla stosunku pracy, jak i charakterystyczne dla stosunku o świadczenie usług na podstawie umowy przewidzianej w art. 750
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k.c. W jego ocenie wola stron w wyborze podstawy zatrudnienia nie jest bez
znaczenia i nie może być pomijana w
sporze o kwalifikację zatrudnienia. Sąd
Najwyższy uznał, że skarga kasacyjna
była nieuzasadniona. Stwierdził, że decydujące znaczenie woli stron można
przypisać wówczas, gdy zawarta umowa wykazuje wspólne cechy dla umowy o pracę i umowy prawa cywilnego z
jednakowym ich nasileniem. Przypomina, że od dawna w orzecznictwie
przyjmuje się, że kwalifikacja umowy o
świadczenie usług jako umowy o pracę
lub umowy cywilnoprawnej budzi w
praktyce trudności, gdyż przepisy prawa pracy nie wskazują przedmiotowo
istotnych elementów umowy o pracę, a
legalna definicja stosunku pracy określa jedynie podstawowe jego cechy pojęciowe. W tej sytuacji kwalifikacji
prawnej umowy o świadczenie usług
można dokonywać jedynie metodą typologiczną, przez rozpoznanie i wskazanie jej cech przeważających.
Skład orzekający uznał, że sąd okręgowy na podstawie przeprowadzonych ustaleń faktycznych dokonał prawidłowej wykładni prawa, uznając, że
umowa łącząca powódkę z pozwanym
miała charakter stosunku pracy, a nie
cywilnoprawny, bowiem pozwany na
bieżąco kontrolował czynności wykonywane przez powódkę i modyfikował
ich zakres, na co powódka nie miała
wpływu, była zobligowana do wykonywania na bieżąco zadań zlecanych
przez pozwanego. W tym nurcie rozważań wskazać należy, iż w świetle art.
22 § 1 k.p. oceny charakteru umowy
należy dokonywać nie tylko na podstawie przyjętych przez strony postanowień, które mogą mieć na celu stworzenie pozoru innej umowy, lecz także
na podstawie faktycznych warunków
jej wykonywania.
Mając powyższe na uwadze, Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną.
Sygn. akt II PK 189/14
główny specjalista Tomasz Zalewski
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Poziom żółty
Współpraca pokolenia XYZ, oczekiwania przedsiębiorców
co do zaangażowania pracowników w pracy a wpływ na
bezpieczeństwo, potrzeby pracowników i organizacji w
kontekście sposobu zarządzania – to wybrane wątki debaty
z udziałem ekspertów z różnych środowisk pracy, zorganizowanej 9 października br. przez Ośrodek Szkolenia PIP we
Wrocławiu. Wpisała się ona w autorski projekt Ośrodka
„Kuźnia idei”, zapoczątkowany rok temu dyskusją na temat
form szkolenia w kreowaniu bezpiecznych miejsc pracy.
W tegorocznej edycji, zatytułowanej „Style przywództwa i ich wpływ na bezpieczeństwo, zdrowie i dobre samopoczucie pracowników”, wiele uwagi poświęcono
kształtowaniu bezpieczeństwa pracy poprzez właściwie rozumiane kierowanie zespołem. Zaproszeni goście zastanawiali się między innymi nad tym, jaka jest rola
przywództwa we współczesnym świecie i jak obecne kultury organizacyjne wpływają na kształtowanie
bezpieczeństwa pracy.
Podkreślano, iż bezpieczeństwo i higiena pracy
powinny być traktowane
jako element stylu zarządzania. Zwracano uwa-

Grażyna Panek, z-ca dyr. OSPIP,
Małgorzata Marszałek, gł. spec. OSPIP,
Iwona Bobrowska-Budny, socjolog,
moderator debaty.

gę na to, iż prawidłowe przygotowanie kadry zarządzającej, inwestowanie w ludzi, dokształcanie
podnosi kulturę pracy, a w konsekwencji przynosi konkretne efekty
z zakresu bezpiecznej pracy: mniej
wypadków, mniej stresu, mniej
zwolnień lekarskich. Zastanawiano
się nad tym, czego potrzebują pracownicy, aby czuć się dobrze w
pracy, co wpływa na ich zaangażowanie i zdrowie. Dyskusję wspomagały prezentacje licznych ba-
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dań i koncepcji dotyczących przywództwa i bezpieczeństwa pracy.
W debacie wzięli udział
między innymi: Artur Maciejewski, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia
Pracowników Służby BHP
Oddział Wrocław, Michał
Dagmara Polowczyk
Turkiewicz, prezes zarządu Zakładu Gospodarki i
Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lubaniu, Andrzej Otręba, przewodniczący
Rady OPZZ Województwa Dolnośląskiego, Grażyna Dębicka, koordynator ds.
bhp w firmie Faurecia Wałbrzych, Anna
Hildebrandt-Mrozek z Instytutu Talentów Flashpoint, Dagmara Polowczyk,
dyrektor ds. ryzyka w fabryce GKN Driveline Polska, Katarzyna Olczak, dyrektor personalny w Skanska Commercial
Development oraz Karolina Główczyńska-Woelke, kierownik Sekcji Wypadków przy Pracy w Głównym Inspektoracie Pracy.
Artur Maciejewski

Z debaty
Na przestrzeni 20 lat
diametralnie zmienił się
status i priorytety pracownika. Od osoby zwykle słabo wykwalifikowanej, pracującej „od-do”, której
miejsce w organizacji pracowniczej wyznaczał decydujący o wszystkim
szef, po pracownika identyfikującego się z firmą,
nastawionego na rozwój,
Anna Hildebrandt-Mrozek
mobilnego i decyzyjnego;
pracownika, który chce mieć wpływ na
to, co dzieje się w firmie, zależy mu na
uznaniu i docenieniu przez pracodawcę, nie tylko przez system nagród i motywacji.
✶✶✶
Gdy niespełna dekadę temu Michał
Turkiewicz został szefem Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o.
w Lubaniu, powiedział, że z tych śmieci
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zrobi jeszcze perełkę. Słowa dotrzymał,
bo dziś zakład – także jako Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich – nie
tylko dobrze prosperuje, ale daje zatrudnienie i satysfakcję z pracy wielu
pracownikom. Są największym kapitałem każdej firmy i szef powinien umieć
ich słuchać; oni to docenią. Kluczowe
jest wytyczanie pracownikom celów
tożsamych z ich własną wizją działania.
To przynosi efekty i sukcesy, których wyznacznikiem w zakładzie z
Lubania są liczne prestiżowe nagrody, ale przede
wszystkim zadowoleni ludzie.
✶✶✶
Sami liderując swoim
organizacjom, słowo „lider” odmieniali w trakcie
debaty wiele razy, precyzując, jaki powinien być.
Fachowy,
autentyczny,
zorganizowany. Musi widzieć nie tylko las, ale poszczególne w nim drzewa.
To nie zawsze menadżer, ale koniecznie
osoba, która budzi zaufanie i lubi ludzi.
Wtedy ma szansę wkroczyć na tzw. poziom żółty funkcjonowania firmy, oparty na uwalnianiu i rozwoju talentów,
gdzie praca utożsamiana jest z pasją,
a nie tylko z zarabianiem pieniędzy.
✶✶✶
Odnosząc się do kwestii zaangażowania kierownictwa danego zakładu w
zagadnienia bhp, Karolina Główczyńska-Woelke zwróciła uwagę, że najlepiej widać to m.in. w usytuowaniu komórki służby bhp, która zdarza się, że
nie podlega bezpośrednio pracodawcy. Natomiast z punktu
widzenia komunikacji z
pracownikami korzystniejsza jest oczywiście sytuacja, gdy służba bhp
jest na miejscu, bo wówczas dobrze zna warunki
pracy w zakładzie, a pracownik ma z nią bieżący
i łatwy kontakt.

IP 11/2015
Andrzej Otręba

Nowości wydawnicze
ROLNICTWO

ROLNICTWO

Prace pilarką tarczową

Prace na drabinie przenośnej

Stosowanie maski przeciwpyłowej przy pracach w zapyleniu i cięciu drewna twardego.

Ustawienie górnej osłony piły, dostosowane
do wysokości ciętego materiału.

Ustawianie prowadnicy – w rękawicach ochronnych – brak ryzyka pochwycenia.

Oznaczenia na drabinie, do których użytkownik
powinien się stosować.

Zabezpieczenie dołu drabiny przed przewróceniem przez używanie stabilizatora.

Zabezpieczenie górnej części drabiny przez
przywiązanie do elementu stałego.

Zabezpieczenie drabiny rozstawnej mechanizmem blokującym.

Zapewnienie asekuracji przez drugą osobę
przy wchodzeniu i schodzeniu z drabiny.

Stój zawsze przodem do drabiny, między podłużnicami i nie wchodź na 3 ostatnie szczeble.

ROLNICTWO
Prace wózkiem jezdniowym

Sprawdzenie mocowania wideł przed rozpoczęciem pracy.

Sprawdzenie powinno również obejmować oświetlenie.

Zapięcie pasów bezpieczeństwa przed uruchomieniem silnika wózka.

Sprawdzenie przed ruszeniem do tyłu czy
w strefie pracy wózka nie ma ludzi.

Umieszczanie palety na widłach przed
podniesieniem ładunku.

Umieszczanie ładunku na przyczepie (bez
jego przesuwania po podłodze).

ROLNICTWO
Używanie popychacza w końcowej fazie cięcia
wzdłużnego.

Przycisk zatrzymania awaryjnego (w kształcie grzybka o barwie czerwonej na żółtym tle).

Państwowa Inspekcja Pracy przygotowała 6 nowych publikacji z serii „Karty bhp
w rolnictwie”, adresowanej do rolników, ich rodzin i wszystkich osób narażonych
na utratę zdrowia i życia w związku z wykonywaniem pracy rolniczej. W 2015 r.
w cyklu ukazały się: „Prace siewnikiem”, „Prace opryskiwaczem ciągnikowym”, „Prace na drabinie przenośnej”, „Prace pilarką tarczową”, „Prace ładowarką teleskopową” i „Prace wózkiem jezdniowym”. Seria powstała w 2014 r., jako wsparcie merytoryczne kampanii informacyjno-prewencyjnej Państwowej Inspekcji Pracy „Szanuj życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym”. Wówczas ukazało się pierwszych 6 tytułów: „Prace prasą do słomy”, „Wał przegubowo-teleskopowy”, „Praca
rozrzutnikiem obornika”, „Prace kombajnem zbożowym”, „Prace transportowe”,
„Prace kosiarką rotacyjną”. Karty zawierają najważniejsze informacje o tym, jak
bezpiecznie wykonywać prace z wykorzystaniem maszyn powszechnie stosowanych w rolnictwie, cenne wskazówki i przykłady dobrych praktyk.

Prace opryskiwaczem ciągnikowym

Zapoznanie z etykietą środka ochrony roślin
gwarantuje bezpieczeństwo stosowania.

Uruchamianie rozwadniania środka ochrony
roślin w celu przygotowania cieczy roboczej.

Mycie rąk czystą wodą ze zbiornika.

Automatyczne rozkładanie belki polowej i jej
poziomowanie.

Ustawianie parametrów pracy opryskiwacza
za pomocą komputera pokładowego.

Podczas opryskiwania zachowaj min. 3 m od
krawędzi dróg.

ROLNICTWO

ROLNICTWO

Prace siewnikiem

Prace ładowarką teleskopową

Wsypywanie zaprawionego ziarna w rękawicach ochronnych i maseczce.

Trójkątna tablica wyróżniająca pojazd wolno
poruszający się.

W czasie siewu nie wolno przebywać w zasięgu
znaczników.

Napełnianie zbiornika z platformy załadowczej,
po opuszczeniu do położenia roboczego.

Wał przegubowo-teleskopowy z kompletną
osłoną i łańcuszkami.

31

Pod
inspektorską
lupą
Wstrzymanie prac
i mandat
Inspektorzy z Okręgowego
Inspektoratu Pracy w Białymstoku ocenili stan bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót
budowlanych w obiektach
użyteczności publicznej w
centrum miasta. Zakres inwestycji przewiduje rozbudowę budynku sądu o dodatkowy segment oraz przebudowę funkcjonującej części obiektu, budowę murów
oporowych i infrastruktury.

Podczas kontroli inspektorzy pracy
stwierdzili między innymi, że plac budowy
zabezpieczono ogrodzeniem przed dostępem osób postronnych, a pracownikom zapewniono szatnię w kontenerze przewoźnym oraz możliwość korzystania z urządzeń
i pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. Pracownicy kontrolowanego podwykonawcy
robót wykonywali prace murarskie na wysokości 8 m, licząc do poziomu przyległego terenu. Wykorzystywali rusztowanie typu Warszawa, ramy rusztowania posadowiono bezpośrednio na stropie, bez zastosowania
podkładów drewnianych. Część podestu roboczego usytuowano na luźno ustawionej
ramie rusztowania, opartej o istniejącą ścianę budynku oraz na drewnianej konstrukcji
z desek. Nie zainstalowano poręczy ochronnych przy podeście roboczym na wysokości
1,4 m od strony stropu i od strony wykonywanej ściany. Ponadto podczas pracy pracownicy wychylali się poza obrys ściany zewnętrznej.
Jeden z pracowników kontrolowanego
pracodawcy montował na wysokości 7 m
zbrojenie słupa, przy krawędzi stropu dobudowywanego budynku. Szkielet zbrojenia
słupa podano w miejsce montażu żurawiem
kołowym. Pracownik nie używał sprzętu
ochrony indywidualnej, chroniącego przed
upadkiem z wysokości, a w miejscu montażu
nie zainstalowano balustrad ochronnych ani
innych urządzeń ochrony zbiorowej zabezpieczających przed upadkiem z wysokości.
Pracownicy zatrudnieni przy pracach murarskich na wysokości 8 m, na stropie dobudowywanego budynku, nie byli wyposażeni
w hełmy ochronne. Na stropie nad przyziemiem rozbudowywanego obiektu znajdo-

Na Ukrainie

Bezpieczeństwo przemysłowe
Przedstawiciele Państwowej Inspekcji
Pracy wzięli udział w międzynarodowej
konferencji naukowej „Bezpieczeństwo
przemysłowe. Najlepsze praktyki 2015”,
która odbyła się we Lwowie w dniach
6-8 października br.

wał się przewód elektryczny, zasilający
w energię 230V elektronarzędzia. Przy gnieździe wtykowym na odcinku 3 cm stwierdzono uszkodzenie izolacji przewodów.
Na wysokości ok. 5 m od poziomu ziemi
wykonywano prace polegające na demontażu szalunków stropu budynku. Pracownicy korzystali w tym miejscu z prowizorycznych pomostów roboczych pozbawionych
poręczy ochronnych. Nie wyposażono ich
w środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed upadkiem z wysokości, tj. szelki bezpieczeństwa.
Inspektor pracy wydał nakaz wstrzymania
prowadzonych prac murarskich i demontażowych oraz nakaz skierowania pracowników wykonawcy robót do innych prac, do
czasu zabezpieczenia ich przed upadkiem
z wysokości oraz wyposażenia w hełmy
ochronne. Ponadto inspektor wydał dwa nakazy ustne, dotyczące zainstalowania balustrad na krawędzi stropu budowanego budynku oraz zapewnienia ciągłości izolacji
użytkowanego przewodu elektrycznego,
zasilającego elektronarzędzia.
Pracodawca naruszający przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy został ukarany
mandatem kredytowym.
Z dokumentacji OIP w Białymstoku
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Organizatorem konferencji był wydawca periodyku zajmującego się bezpieczeństwem i higieną pracy – miesięcznik „Prombezpeka” („Bezpieczeństwo Przemysłowe”). Wśród
zaproszonych gości byli m.in. Arunas Lupeika, zastępca
głównego inspektora pracy litewskiej inspekcji pracy, James
Sumner z Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia
w Pracy oraz Roman Chernega, szef Państwowej Służby ds.
Pracy Ukrainy. W konferencji uczestniczyli również przedstawiciele wielu ukraińskich instytucji, służb bezpieczeństwa
i higieny pracy największych przedsiębiorstw Ukrainy, pracodawców oraz związków zawodowych. Polskę reprezentowali: Piotr Skwarek, zastępca okręgowego inspektora pracy
ds. nadzoru w OIP w Lublinie oraz Monika SierakowskaCzeladziński, inspektor pracy z Lublina.
Otwierający konferencję Adrian Galach, redaktor naczelny magazynu „Prombezpeka”, przedstawił stan reformy służb
ochrony pracy, ocenił wdrażanie na Ukrainie przepisów europejskich, zaprezentował też dobre praktyki w zakresie bhp
w ukraińskich przedsiębiorstwach. O reformie służb ochrony
pracy mówił również szef ukraińskiej służby ds. pracy Roman
Chernega. Poinformował m.in., że sfinalizowano już połączenie trzech dotychczas autonomicznych
służb: technicznej inspekcji pracy, nadzoru górniczego i inspekcji pracy zajmującej się prawną ochroną pracy. Podkreślał wagę całej reformy.
Arunas Lupeika z Litwy mówił o roli inspekcji pracy w kształtowaniu w przedsiębiorstwach kultury bezpieczeństwa
opartej na prewencji. Analizował również przyczyny wypadków przy pracy,
między innymi przez pryzmat filozofii,
etyki, estetyki, psychologii i socjologii.
Prezentacja strony polskiej koncentrowała się na kwestiach prawa międzynarodowego w praktyce działania Państwowej Inspekcji Pracy. Piotr Skwarek
wskazał konstytucyjne podstawy stoso-
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wania źródeł prawa międzynarodowego w systemie prawa
krajowego, zestawił realia prawne obowiązujące w tym zakresie w Polsce i na Ukrainie. Podkreślił szczególną rolę ratyfikowanych umów międzynarodowych, przede wszystkim
konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy. Omówił
wpływ standardów wdrażanych przez MOP na treść prawa
krajowego. Podał przykłady decyzji administracyjnych wydawanych przez polskich inspektorów pracy, gdzie podstawą prawną są umowy międzynarodowe. Wskazał na realizowanie przez PIP zadania instytucji łącznikowej w dziedzinie
wymiany informacji z innymi państwami członkowskimi Unii
Europejskiej (jako ewentualna perspektywa Ukrainy).
Inspektor pracy Monika Sierakowska-Czeladziński przedstawiła działania prewencyjne i promocyjne Państwowej Inspekcji Pracy oraz rolę i znaczenie tych działań w kształtowaniu postaw pracodawców i pracowników. Szczególne zainteresowanie słuchaczy wzbudziła precyzja definiowania pojęć
prewencji, kultury bezpieczeństwa oraz przedstawienie
działań prewencyjnych jako elementu misji inspekcji pracy.
Podczas obrad na sesji ogólnej analizowano najlepsze
praktyki w zakresie stosowanych modeli systemów zarządzania bezpieczeństwem i zdrowiem zawodowym. Przedstawiciele dużych korporacji działających na Ukrainie prezentowali przykłady podejmowanych przez siebie inicjatyw.
W grupach tematycznych natomiast skupiono się na kwestiach dotyczących sektora paliwowo-energetycznego oraz
doświadczeniach przedsiębiorstw, narzędziach, technikach i
innowacji. W ostatnim dniu konferencji próbowano odpowiedzieć na pytania: Czy na Ukrainie potrzebne są uregulowania dotyczące oceny i zarządzania ryzykiem? Jakie zmiany
to przyniesie? Ożywiona dyskusja zakończyła się wypełnieniem ankiety, której wyniki wskazały, iż proponowane rozwiązania są oceniane zdecydowanie pozytywnie.
Z dokumentacji OIP Lublin
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Dokończenie ze strony 36.

„Minimalne” niedomagania – tragiczne skutki
Tuleja redukcyjna zamocowana była
w tulei wrzeciona wytaczarki. W tym
układzie odległość płaszczyzny czołowej głowicy frezarskiej od korpusu
wrzeciennika wynosiła około 84 cm,
a oś obrotu tych elementów roboczych
znajdowała się na wysokości około 90
cm od poziomu podestu, na którym
poszkodowany stał w chwili wypadku.
Głowica frezarska wraz z elementami
mocującymi wykonywała ruch obrotowy wokół własnej osi z prędkością 300
obr./min. W trakcie skrawania odległość pomiędzy stołem podawczym
a korpusem wrzeciennika wynosiła
około 90 cm. Pulpit sterowniczy usytuowany był po prawej stronie korpusu.
Odległość pomiędzy pulpitem a osią
obrotu tulei wrzeciennika wynosiła
około 150 cm. Pomiędzy stołem podawczym a korpusem wytaczarki znajdował się podest, po którym poruszał
się operator obrabiarki.

policji wykazały, że poszkodowany został pochwycony przez ostrza głowicy
frezującej. Wskutek pochwycenia
odzieży nastąpiło równoczesne pochwycenie ciała poszkodowanego
przez obracający się zespół elementów
maszyny. W efekcie ciało poszkodowanego wprawione zostało w gwałtowny
ruch obrotowy, w wyniku czego doszło

ruch części niebezpiecznych. Do przyczyn pośrednich wypadku inspektor
pracy zaliczył: brak stanowiskowej instrukcji dotyczącej bhp przy obsłudze
wytaczarki; nieudzielenie poszkodowanemu instruktażu stanowiskowego
bhp; brak oceny ryzyka zawodowego
związanego z pracami wykonywanymi
z użyciem wytaczarki, a w konsekwencji tego niepoinformowanie poszkodowanego o ryzyku i zasadach ochrony
przed zagrożeniami.
W wyniku kontroli inspektor pracy
wydał m.in. nakaz wstrzymania eksploatacji obrabiarki oraz skierował zawia-

Nie tylko praca
Już po raz dwudziesty czwarty w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym zorganizowano konkurs na plakat dotyczący
bezpieczeństwa pracy. W tym roku tematem wiodącym była równowaga między pracą a czasem wolnym. 20 października br. w Warszawie odbyło się
uroczyste otwarcie wystawy pokonkursowej oraz wręczenie nagród laureatom.
Państwową Inspekcję Pracy reprezentował Jakub Chojnicki, wicedyrektor Departamentu Prewencji i Promocji GIP.

Wyróżnienie, Julia Jackowska

Wytaczarka bez osłony
Kontrola przeprowadzona przez inspektora pracy wykazała, że wytaczarka nie posiadała osłony strefy bezpośredniego zagrożenia, czyli strefy pracy
głowicy frezującej, tulei mocującej, tulei wrzeciona, tarczy wrzeciennika,
gdzie występowało ryzyko bezpośredniego kontaktu z tymi elementami, lub
innego urządzenia ochronnego, które
zapobiegałoby dostępowi do strefy zagrożenia bądź zatrzymywałoby ruch
części niebezpiecznych. Stwierdzony
stan faktyczny dowodzi, że obrabiarka
nie spełniała minimalnych wymagań
bhp, określonych w przytoczonym artykule rozporządzenia.
Oględziny miejsca zdarzenia, przeprowadzone 23 stycznia br., w obecności prokuratora oraz funkcjonariuszy
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do jego rozszarpania i rozrzucenia po
hali produkcyjnej z oczywistym, jakże
tragicznym skutkiem.
W ocenie inspektora pracy bezpośrednią przyczyną wypadku był brak
osłony strefy bezpośredniego zagrożenia lub innego urządzenia ochronnego, które zapobiegałoby dostępowi do
strefy zagrożenia lub zatrzymywałoby

domienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przez pracodawcę
przestępstwa z art. 220 § 1 Kodeksu
karnego. Prokurator skierował przeciwko pracodawcy akt oskarżenia; sprawa
toczy się przed sądem rejonowym.
st. insp. – gł. specj. Piotr Nowak
OIP Warszawa

I P 11/2015

I miejsce, Maciej Mytnik

I P 11/2015

W konkursie biorą udział artyści plastycy oraz studenci i absolwenci uczelni i wydziałów plastycznych oraz pokrewnych w
kraju i za granicą. W tym roku nadesłano 82 projekty plakatów,
50 z nich zaprezentowano na pokonkursowej wystawie i w katalogu. Przyznano trzy nagrody i sześć wyróżnień. Zwycięzcą
konkursu został Maciej Mytnik za serię plakatów pod tytułem
„Urlop?”. Drugą nagrodę otrzymała Małgorzata Komorowska
za plakat „Po pracy wypoczywajcie rodacy”, na trzecim miejscu
uplasował się Marek Osman i jego praca „Wypoczynek po pracy procentuje”. Wyróżnione zostały prace Jacka Bieńkowskiego, Joanny Frydrychowicz i Krzysztofa Skrzypczyka, Julii
Jackowskiej, Julii Parchimowicz oraz Eugeniusza Skorwidera. Rozstrzygnięto również konkurs dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów pod tytułem „Praca/nauka a czas wolny”.
Jak co roku główny inspektor pracy wraz z ministrem pracy i
polityki społecznej objęli konkurs patronatem.
Celem konkursu było zwrócenie uwagi na problem, jakim
jest brak dbałości o równowagę między pracą a czasem wolnym. Aby sprostać wymaganiom rynku, firmy niestety zbyt
często zwiększają swoim pracownikom ilość pracy i jej tempo.
Statystyki europejskie od lat wskazują coraz większą intensywność pracy. Kiedy równowaga zostaje zakłócona, praca staje się
źródłem zmęczenia, stresu, licznych chorób, a nawet wypalenia zawodowego i uzależnień. Zarówno pracodawcy, jak i pracownicy mają wiele do zrobienia, by zapobiec skutkom presji
związanej z utrzymaniem tak intensywnej pracy.
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„Minimalne” niedomagania – tragiczne skutki

Przepis § 15 ust. 3 rozporządzenia Ministra
Gospodarki z dnia 30
października 2002 r.
w sprawie minimalnych
wymagań dotyczących
bhp w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy stawia przed inspektorem pracy niełatwe zadanie. Z jednej strony
musi on stwierdzić, czy
w danym stanie faktycznym zachodzi konieczność zastosowania urządzeń ochronnych, z drugiej zaś, czy istniejące
urządzenia ochronne
spełniają określone
w przepisie wymagania.
Szczególna odpowiedzialność spoczywa na
inspektorze, gdy kontrola dotyczy wypadku
przy pracy, związanego
z obsługą maszyny.

Przepis stanowi, że w przypadku wystąpienia ryzyka bezpośredniego kontaktu z
ruchomymi częściami maszyn, mogącego
powodować wypadki, stosuje się osłony
lub inne urządzenia ochronne, które zapobiegałyby dostępowi do strefy zagrożenia
lub zatrzymywałyby ruch części niebezpiecznych (Dz.U. Nr 191, poz. 1596 ze zmianami z 2003 r. Nr 178, poz. 1745).
W styczniu br. w przedsiębiorstwie J. doszło do wypadku, w którym poszkodowany
ze skutkiem śmiertelnym został pracownik
obsługujący wytaczarkę do metalu marki

Scharmann, typ FB132 ax Opticut, rok budowy 1969. Wykonywał on frezowanie
płaszczyzn czołowych (tzw. planowanie)
płytek stalowych. Obrabiane detale zamocowano do stołu podawczego po dwie
sztuki jednocześnie. Narzędziem wykonującym obróbkę była głowica frezarska posiadająca 7 ostrzy, rozmieszczonych na
średnicy 150 mm. Trzpień głowicy osadzony był w tulei mocującej redukcyjnej i zabezpieczony klinem osadczym, który
przednią częścią wystawał z tulei na odległość około 20 mm.

Dokończenie na stronie 34.

