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Dobre praktyki w budownictwie

Budowanie może być bezpieczne
Obecnie na rynku budowlanym w Wielkiej Brytanii odnotowuje się historycznie niską liczbę wypadków i historycznie niski wskaźnik wypadkowości.
Na budowach firm zrzeszonych w MCG odnotowano
dwa lub mniej wypadków śmiertelnych. W Wielkiej
Brytanii wskaźnik wypadkowości jest na poziomie
ok. 2,4, dla porównania w Stanach Zjednoczonych
– ok. 10, a średnia w Unii Europejskiej – ok. 9.

Okładka:
fot. W. Spólnicki

Dobre praktyki
dla podwykonawców na budowach
Jednomyślną akceptacją propozycji dobrych praktyk wobec podwykonawców
na budowach zakończyło się 28 lipca br. kolejne posiedzenie Rady ds. Bezpieczeństwa
Pracy w Budownictwie przy Głównym Inspektorze Pracy. Najważniejszym punktem
obrad było zapoznanie członków Rady
i zaproszonych gości z wynikami prac zespołu reprezentującego duże przedsiębiorstwa budowlane i Państwową Inspekcję
Pracy w zakresie strategicznych kierunków
działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy na polskich budowach.
W spotkaniu, którego gospodarzem
był główny inspektor pracy Tadeusz Jan
Zając, obok stałych członków Rady oraz
zaproszonych partnerów społecznych,
udział wzięli: Krzysztof Andrulewicz prezes firmy Skanska, Dariusz Blocher
prezes Budimexu, Urszula Gawrysiak
kierownik działu bhp Warbud S.A., Wojciech Łukaszek wiceprezes zarządu firmy Hochtief Polska, Agnieszka Stańczyk
dyrektor biura spraw osobowych Polimex Mostostal, Konstanty Bniński reprezentujący Bilfinger Berger Budownictwo S.A. Wśród zaproszonych gości był Neil Moore menedżer ds. bhp firmy Skanska na Europę, który podzielił się z zebranymi swoimi doświadczeniami w zakresie
działań na rzecz bezpieczeństwa pracy
na budowach w Wielkiej Brytanii.
Na wstępie obrad, nawiązując do tematu spotkania poprawy bezpieczeństwa
pracy na polskich budowach, główny inspektor pracy Tadeusz J. Zając przywołał
dwa tragiczne wypadki, które miały miejsce w ostatnim czasie w Zakopanem,
gdzie w czasie rozbiórki hali zginęło
trzech robotników i w Chorzowie gdzie
podczas wyburzania komina śmierć poniosło czterech pracowników. – Dlatego chcę
bardzo serdecznie podziękować panom
prezesom firm budowlanych za to, że zechcie li nie zwy kle powa żnie po dejść
do współpracy z naszym urzędem wykazując daleko idącą inicjatywę zmierzenia się
z problemem nadmiernej liczby zdarzeń
wypadkowych na placach budów – mówił
szef inspekcji pracy.
Propozycje dobrych praktyk wobec
podwykonawców na budowach opracowane przez zespół roboczy, w którego
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skład weszli eksperci z największych firm
budowlanych oraz specjaliści PIP, z ramienia Głównego Inspektoratu Pracy przedstawił zebranym Wiesław Bakalarz.
Strategiczne kierunki działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy na polskich
budowach podzielono na sześć obszarów.
Pierwszy obejmuje określenie minimalnych wymagań bhp wobec podwykonawcy
a wśród nich obowiązek składania dokumentów potwierdzających ważność szkoleń bhp, przeprowadzenie procesu oceny
ryzyka zawodowego związanego z zakresem przypisanym podwykonawcy, zapewnienie bezpośredniego nadzoru nad swo-

Trzeci obszar to ustalenie jednolitego
sposobu identyfikacji pracowników poszczególnych firm podwykonawczych
na budowie. Niespełnienie tego wymogu
skutkowałby niewpuszczeniem robotników na plac budowy. Czwarty obszar ściśle wiąże się z poprzednim a dotyczy wyposażenia pracownika warunkującego dopuszczenie go do pracy.
Kolejny obszar to wskazania do opracowania instrukcji bezpiecznego wykonywania robót zaś ostatni, szósty, szczegółowo
określa rolę służb i koordynatorów bhp
na budowach. Jak zapisano w dokumencie:
„Systematyczna kontrola i ocena postano-

imi pracownikami, wyznaczenie osoby
do kontaktów w sprawach bhp, udział
w monitorowaniu stanu bhp na stanowiskach pracy, obowiązek zgłaszania wszelkich zda rzeń wy pad kowych, zgo da
na udział przedstawiciela generalnego
wykonawcy w postępowaniach związanych z wypadkami i awariami a także propozycje kar finansowych. Propozycje dobrych praktyk miałyby stanowić załącznik
do umowy z podwykonawcą.
Drugi obszar określa wymogi wobec podwykonawców warunkujące wejście firmy
na budowę. Wśród nich znalazły się m. in.:
obowiązek szkolenia informacyjnego, opracowanie instrukcji bezpiecznego wykonywania robót, aktualna dokumentacja UDT czy
imienny, aktualizowany na bieżąco, wykaz
pracowników podwykonawcy.

wień określonych w obszarach 2, 3, 4, 5
powinna służyć podejmowaniu decyzji
przez kierownictwo budowy i generalnego wykonawcę zmierzającej do konsekwentnego egzekwowania zasady „Zero Tolerancji”.
Obecni na spotkaniu przedstawiciele
największych firm budowlanych zobowiązali się wstępnie do wprowadzania w życie
tych propozycji od 1 września br. – Do tego czasu – mówił na zakończenie obrad
główny inspektor pracy Tadeusz Jan Zając
– dopracujemy szczegóły tak, abyśmy
mogli jak najszybciej nasz wspólny projekt
przedstawić sejmowej Radzie Ochrony
Pracy. Równocześnie przekażemy go Olgierdowi Dziekońskiemu podsekretarzowi stanu w Ministerstwie Infrastruktury.
Dokończenie na stronie 6.
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Wiadomości
nie tylko z kraju
Łódź Podsumowaniu etapu wojewódzkiego ogólnokrajowego konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” poświęcona była konferencja w Dobieszkowie koło Łodzi. Zorganizowała ją na półmetku wakacji Wojewódzka Komisja ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie przy Okręgowym Inspektorze Pracy przy współpracy przedstawicieli władz wojewódzkich i samorządowych oraz instytucji pracujących na rzecz rolnictwa. Referat poświęcony teoretycznym i praktycznym zagadnieniom bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym wygłosił Jakub Chojnicki z Departamentu Prewencji i Promocji Głównego Inspektoratu Pracy. Problematykę chorób zawodowych rolników
i zdrowotnych skutków wypadków przy pracy omówił Krzysztof Bielecki z centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w War-

szawie. Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie Stanisław Zawilski przedstawił wyniki i laureatów etapu wojewódzkiego konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”. Na pierwszym miejscu znaleźli się Wioletta i Paweł Brzozowscy ze wsi Chruściele, gmina Kiernozia, powiat Łowicki. W s z y s c y
laureaci otrzymali nagrody rzeczowe, puchary i dyplomy oraz pamiątkowe ryciny.

Poznań Przeprowadzona 3 i 4 sierpnia kontrola przez inspekcyjnych koordynatorów ds. inwestycji EURO 2012 w PIP: Waldemara
Spólnickiego z OIP Warszawa, Krzysztofa Dudy z OIP Poznań, Jarosława Głowackiego z OIP Wrocław, Tomasza Golca z OIP Gdańsk
i Stanisława Malinowskiego z OIP Katowice na budowie Stadionu
Miejskiego w związku z przejmowaniem go do użytkowania wykazała wiele niezakończonych robót budowlanych, a także nieprawidłowości i błędów projektowych, które uniemożliwiają jego funkcjonowanie.
Inspektorzy pracy wyznaczyli inwestorowi graniczny termin zakończenia wszystkich prac budowlanych i instalacyjnych przez poszczególnych
wykonawców. Wspólna kontrola koordynatorów PIP projektu EURO 2012 pozwoliła na poznanie specyfiki tego typu czynności kontrolnych inspektorów pracy. Doświadczenia te będą wykorzystane
przy odbiorze kolejnych inwestycji stadionowych.

Warszawa Kampania medialna „Bezpieczeństwo pracy w budownictwie – upadki, poślizgnięcia”, realizowana w 2009 r. przez Państwową Inspekcję Pracy i ZUS uzyskała jedną z 3 nominacji do nagrody głównej w konkursie „Kampania Społeczna Roku 2009” w kategorii kampanii zgłaszanych przez instytucje publiczne i agendy rządowe.
Do konkursu zgłoszone zostały 53 kampanie społeczne. Projekty oceniane
są pod względem: przygotowania strategii komunikacyjnej i dopasowania
do grupy docelowej, autentyczności społecznego
przedmiotu kampanii, oryginalności i celowości wykorzystania kanałów komunikacji, oryginalności pomysłu, trafności doboru
argumentacji dla odbiorcy, prowadzonych działań PR, efektywności, a także jakości zdjęć, grafiki, reżyserii i montażu. Kreacja kampanii medialnej przygotowana została przez Fabrykę Komunikacji Społecznej.
Lyon Na zaproszenie Instytutu Pracy, Zatrudnienia i Szkolenia Zawodowego od 11 do13 lipca zebrali się w Lyonie członkowie sieci RIIFT
(Międzynarodowej Sieci Instytutów Szkoleniowych w Dziedzinie Pracy). Tematem przewodnim spotkania – z udziałem Grażyny Panek,
dyrektora Ośrodka Szkolenia PIP we Wrocławiu oraz Małgorzaty Marszałek, głównego specjalisty w tym ośrodku – była rola administracji pracy w promocji kultury zdrowia i bezpieczeństwa zawodowego.
Dzięki zróżnicowanym prezentacjom uczestnicy spotkania mogli zapoznać się ze specyfiką działań promocyjnych poszczególnych instytutów oraz przedyskutować najczęściej napotykane trudności. Podczas
spotkania do sieci jednogłośnie przyjęto dwóch nowych członków: komórkę ds. szkoleń z Belgii oraz Szkołę Inspekcji Pracy i Ubezpieczeń
Społecznych z Hiszpanii. Podjęto również decyzję o zmodyfikowaniu
Karty Sieci RIIFT, tak aby organizacja ta mogła w przyszłości zrzeszać
przedstawicieli nie tylko samodzielnych lub przyinspekcyjnych instytutów szkoleniowych, ale również inne, mniejsze struktury odpowiedzialne za szkolenia inspektorów pracy.
Warszawa W I półroczu br. w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego o blisko jedną piątą wzrosła liczba przypadków niewypłacenia pensji pracownikom zakładów kontrolowanych przez inspektorów pracy. Kwota niewypłaconych im należności zwiększyła się w tym
czasie z 68 mln zł do 110 mln zł. Poinformował o tym główny inspektor pracy Tadeusz Jan Zając na spotkaniu z dziennikarzami 21 lip-

ca w Warszawie. Szef Państwowej Inspekcji Pracy zwrócił jednocześnie uwagę, że w porównywanym półroczu półtorakrotnie zmniejszyła się liczba skarg kierowanych do organów inspekcyjnych w sprawie
zwolnień z przyczyn niedotyczących pracowników. Świadczy to o zahamowaniu tej niekorzystnej tendencji. Tadeusz Jan Zając podkreślił,
że sądy stosunkowo łagodnie traktują sprawców tego rodzaju wykroczeń. Stwierdził, iż wydał polecenie, by inspektorzy pracy zaostrzyli
orzecznictwo z tytułu niewypłacania wynagrodzeń pracowniczych. Za pośrednictwem mediów Tadeusz Jan Zając zaapelował także do pracodawców i pracowników o bezwzględne przestrzeganie przepisów i zasad określających sposób wykonywania prac na wysokości. Skłoniły go
do tego m.in. ostatnie tragiczne zdarzenia w Chorzowie i Zakopanem,
gdzie podczas prac budowlanych w wypadkach przy pracy śmierć poniosło 7 pracowników. W konferencji prasowej, którą prowadziła Danuta Rutkowska, rzecznik głównego inspektora pracy, uczestniczyli: Leszek Zając, wicedyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli oraz
Anna Martuszewicz, wicedyrektor Departamentu Prawnego GIP.

Katowice W związku z prowadzonym przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach programem prewencyjnym „Bhp w zakładach
usług leśnych” 22 i 23 lipca odbyły się spotkania z właścicielami zakładów usług leśnych. W spotkaniach uczestniczyli właściciele zakładów wykonujących prace leśne na terenie nadleśnictw: Katowice, Kobiór oraz Rybnik. Omówiono niejasności oraz ewentualne trudności
związanych ze stosowaniem „Listy Kontrolnej” przekazanej zakładom
usług leśnych podczas szkoleń, które miały miejsce 11, 25 oraz 26 mar-

ca br. we wspomnianych nadleśnictwach. Na pytania i wątpliwości przybyłych pracodawców odpowiadali pracownicy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach: nadinspektor Zbigniew Podhajski oraz referent prawny Piotr Bogdański. W spotkaniu wzięło udział łącznie 16
przedstawicieli zakładów usług leśnych.

Zielona Góra Bezpieczne wakacje to program prewencyjny, którego celem jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży bezpiecznych
i pozytywnych nawyków w zachowaniach. Okręg wspólnie z oddziałem
KRUS w Zielonej Górze dociera do obozów harcerskich i środowisk
wiejskich, aby organizować pogadanki, quizy i konkursy na temat bezpiecznego lata. 15 lipca spotkanie takie miało miejsce na obozie zorganizowanym przez Związek Harcerstwa Polskiego w Zbąszynku nad Jeziorem Kopalnianym. Ponad setka dzieci obejrzała film animowany, a następnie miała okazję wykazać się talentem artystycznym i wiedzą
na wspomniany wyżej temat. Najlepsi otrzymali nagrody ufundowane
przez okręgowego inspektora pracy oraz KRUS.

Szczecin W Okręgowym Inspektoracie Pracy 29 lipca odbyło się
szkolenie dla pracodawców branży budowlanej, kierowane w szczególności do uczestników programu prewencyjnego pn. „Promocja standardów bhp”. Szkolenie było poświęcone zagadnieniom bezpieczeństwa pracy na placu budowy. Inspektorzy PIP podpowiadali jak oceniać ryzyko zawodowe, jakie działania należy podejmować dla ograniczenia liczby wypadków przy pracy. Dla każdego z pracodawców wy-

znaczono inspektora pracy – koordynatora programu, który będzie
wspomagał pracodawcę, a konkretnie – udzielał porad technicznych
i prawnych w celu poprawy stanu bezpieczeństwa na terenie budowy.
Spotkanie rozpoczęło się krótkim reportażem telewizji lokalnej, dotyczącym zagrożeń oraz statystyk wypadkowych na budowach.

Poznań 6 i 7 sierpnia inspektorzy Okręgowego Inspektoratu Pracy, realizując założenia kampanii prewencyjnej „Czas pracy a wypadki drogowe”, wspólnie z inspektorami Inspekcji Transportu Drogowego uczestniczyli w Narodowym Eksperymencie Bezpieczeństwa
„Weekend Bez Ofiar”. 6 sierpnia inspektor Piotr Pietrzak udzielał
porad prawnych i przekazywał materiały prewencyjne kierowcom samochodów ciężarowych zatrzymywanych do kontroli przez patrol Inspekcji Transportu Drogowego w Poznaniu. 7 sierpnia inspektorzy pracy: Grzegorz Stróżyk i Zbigniew Fleszar wspólnie z inspektorami
transportu drogowego z Ostrowa Wielkopolskiego na punkcie kontroli pojazdów w Kaliszu prowadzili działania edukacyjne mające na celu zwrócenie uwagi na naruszanie przepisów o czasie pracy kierowców i związane z tym konsekwencje. Działania te polegały na: udzielaniu kierowcom porad, uświadamianiu konsekwencji prawnych i ekonomicznych wypadków komunikacyjnych, będących skutkiem naruszania przepisów o czasie pracy. Kierowcy otrzymali okolicznościowe breloczki oraz materiały prewencyjne dotyczące czasu pracy.
Kielce Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach uczestniczył 27
czerwca w „Dniach Otwartych Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego” w Modliszewicach. Podsumowano konkursy „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” i „Piękne i bezpieczne gospodarstwo agroturystyczne”. Zorganizowane było stoisko informacyjno-poradnicze OIP,
rozpowszechniające wydawnictwa prewencyjne PIP. „Dni Otwarte
ŚODR” to znacząca impreza wystawiennicza dla rolników z województwa świętokrzyskiego i rejonów ościennych. Uczestniczyło w niej ponad 100 wystawców z różnych instytucji, organizacji i podmiotów działających na rzecz rolnictwa, a odwiedziło – ponad 8000 osób. Uczestnikami byli nie tylko rolnicy, hodowcy i sympatycy tego święta, ale także europosłowie, senatorowie, posłowie oraz władze administracyjno-samorządowe województwa. Zastępca okręgowego inspektora
pracy w Kielcach wspólnie z wojewodą i marszałkiem województwa wręczyli nagrody laureatom konkursów: „Bezpieczne Gospodarstwo
Rolne 2010” oraz „Piękne i bezpieczne gospodarstwo agroturystyczne 2010”.

Dokończenie ze strony 3.

Dobre praktyki
Chciałem jeszcze podzielić się taką
refleksją: za młodych lat, mieszkając tu,
na Czerniakowie, kierowałem się taką
zasadą przekazaną mi przez starszych ko-

legów: to się musi udać. Więc „to się musi udać” czego sobie i Państwu życzę.
Z ramienia inspekcji pracy w posiedzeniu Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie przy Głównym Inspektorze
Pracy uczestniczyli: Janusz Niedziółka
okręgowy inspektor pracy w Warszawie,
Ewa Dośla dyrektor Gabinetu Głównego

Budowanie może być bezpieczne

Fragmenty wystąpienia Neila Moore’a, menedżera ds. BHP firmy
Skanska na Europę
Pragnę podzielić się swoimi doświadczeniami z branży budowlanej i firmy Skanska
w Wielkiej Brytanii w latach 2000-2009, pokazać, w jaki sposób wykonawcy byli prekursorami zmian.
Rynek budowlany w Wielkiej
Brytanii na początku 2000 roku
Rynek budowlany w Wielkiej Brytanii składał się wówczas z setek, jeśli nie tysięcy, małych firm. Znaczna większość zatrudniała
mniej niż 12 pracowników. W 2000 roku
w branży pracowało 1,8 mln ludzi, a największa firma miała udział w rynku jedynie poniżej 2%, co z kolei oznaczało, że ani ona, ani
żadna inna, nie miała znaczącego wpływu
na rynek jako całość.
Budownictwo było uważane za branżę,
w której pracują ludzie o niewielkich umiejętnościach. Robotnicy nie musieli się legitymować właściwie żadnymi kwalifikacjami,
a w związku z tym byli słabo opłacani. Branża zyskała opinię tej, w której pracują ludzie
nieuczciwi i niesolidni. A do tego była postrzegana jako niebezpieczna.
Nic dziwnego, bowiem w 1999 roku, zarówno liczba wypadków, jak i wskaźnik wypadkowości drastycznie wzrosły. Na branżę budowlaną zaczęto wywierać duży nacisk.
Przedstawiciele parlamentu, członkowie
rządu chcieli spowodować, żeby prawo stało się bardziej rygorystyczne, a kary za wypadki w budownictwie wyższe. Przyłączyły się
do tego związki zawodowe. A sama branża
stanęła przed problemem – skąd brać pracowników, skoro budownictwo uważane jest
za tak niebezpieczne.
Powołanie MCG
W takich okolicznościach powstała Major Contractors Group (MCG). Składała się
z 23 największych firm budowlanych Wielkiej Brytanii. Początkowo był to przede
wszystkim związek branżowy, grupa lobbingowa zajmująca się współpracą z rządem
w zakresie zmian przepisów. Ale kiedy firmy należące do MCG, posiadały już 35%
udziału w rynku budowlanym w Wielkiej
Brytanii ich prezesi zdecydowali, że własnymi środkami można wpłynąć na poprawę
bezpieczeństwa pracy.
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Powołano grupę roboczą ds. bhp, w skład
której weszli szefowie jednostek odpowiedzialnych za bhp ze wszystkich firm należących do MCG. Otrzymali oni upoważnienia
do działania z prerogatywami zarządów
i prezesów. Ich pierwszym zadaniem było
stworzenie strategii bhp dla firm należących
do MCG.
Przewodniczącym grupy został prezes jednej ze spółek zrzeszonych w MCG. On
przewodniczył obradom, a następnie wspól-

nie wypracowane stanowiska przedstawiał
prezesom pozostałym spółek. Stworzono kilka podgrup skupiających się na konkretnych
elementach strategii – np. grupa ds. kwalifikacji albo grupa ds. podwykonawców. Wyznaczono również osobę, menedżera projektu, który był odpowiedzialny za zbieranie danych od firm członkowskich i przygotowywanie raportów. Ten jeden menedżer projektu
był niezależny od firm członkowskich zrzeszonych w MCG, pełnił rolę sekretarza
na wszystkich spotkaniach i reprezentował
MCG na tle branży. Ta funkcja reprezentacyjna była kluczową w pierwszym okresie, ponieważ wówczas kwestia komunikacji, informowania, czy też przekazywania mediom
pewnych informacji była bardzo ważna.
Jawność i szczerość
Wszyscy członkowie MCG zobowiązali się
do przestrzegania kilku zasad. Po pierwsze
do zredukowania liczby wypadków o 10% rocznie. Po drugie do zatrudniania wyłącznie wykwalifikowanych pracowników. Przyjęto, że
każda osoba, która będzie chciała rozpocząć

Inspektora Pracy, Krzysztof Kowalik dyrektor Departamentu Prewencji i Promocji,
Leszek Zając wicedyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli, Krzysztof Popielski ekspert w GIP i Waldemar Spólnicki
koordynator ds. inwestycji Euro 2012. Obradom przewodniczył Zbigniew Janowski.
Jerzy Wlazło
pracę na placu budowy, musi przejść szkolenie odpowiednie dla danej inwestycji. (…)
Firmy zobowiązały się również do prowadzenia co sześć miesięcy warsztatów, na których wymieniano się najlepszymi praktykami. Miało to istotne znaczenie, bo to prezesi firm oczekiwali od swoich ludzi, że będą
się wymieniać doświadczeniami i pomysłami w zakresie bhp. Członkowie MCG zgodzili się również publikować roczny raport dotyczący wyników w zakresie bhp, zawierajacy dwa rodzaje danych – o liczbie wypadków
i o liczbie wykwalifikowanych pracowników.
Co kwartał członkowie MCG przysyłali dane
do menedżera programu, który następnie
przygotowywał raport i udostępniał go przewodniczącemu, a za jego pośrednictwem prezesom zrzeszonych spółek. Aby te dane były szczere i prawdziwe, spółki przekazywały je anonimowo.
Certyfikaty
Obecnie w Wielkiej Brytanii w branży budowlanej istnieje system certyfikacji umiejętności budowlanych. Aby uzyskać certyfikat konieczne jest udowodnienie, że posiada się umiejętności pracy w zawodzie, który się wykonuje na budowie. Ale trzeba dodatkowo przejść test z obszaru bhp.
Pier wotnie te cer tyfikaty skupiały się
na zawodach budowlanych, ale szybko się
okazało, że musimy jeszcze przeszkolić nadzór, kierowników budowy, menedżerów
projektu. Zatem opracowano kolejne certyfikaty na kolejne kwalifikacje. Potwierdzają je imienne kar ty CSCS. Przy wejściach
na plac budowy bardzo często widnieją takie oto napisy: „Nie ma karty – nie ma wejścia – nie ma pracy”.
Jaki wpływ ten system certyfikacji
miał na bezpieczeństwo pracy?
Od 2001 do 2008 roku liczba wypadków
wśród członków MCG spadła dość drastycznie, a gwałtownie wzrosła liczba pracowników
wykwalifikowanych. Kiedy program się rozpoczął, w 2001 roku, karty CSCS posiadało
ok. 35% pracowników na budowach. W roku 2008 wskaźnik ten wynosił już ponad 90%.
Wspomniałem wcześniej, że firmy zrzeszone w MCG miały ok. 35% udział w rynku budowlanym w Wielkiej Brytanii. Szybko okazało się, że inne organizacje, firmy niezrzeszone w MCG, poszły za dobrym przykładem.
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Przyjęły system certyfikacji i zaczęły publikować swoje informacje o wypadkach. I zaczęły pracować według tego samego standardu. Czyli 35% rynku budowlanego w Wielkiej
Brytanii spowodowało, że teraz 90% rynku
działa według ich schematu.
Jakie korzyści dla firm zrzeszonych w MCG wynikają z członkostwa w tej organizacji?
Przede wszystkim członkowie MCG jako
grupa byli w stanie inicjować zmiany i dbać
o spójność w ramach branży. Do wymagań
pojedynczej firmy podwykonawcy, dostawcy
mogą się bowiem nie dostosować.
Dzięki wspólnym działaniom od roku 2001
do 2009 widoczny jest wyraźnie stabilny spadek liczby wypadków i wskaźników wypadkowości. Obecnie na rynku budowlanym w Wielkiej Brytanii odnotowuje się historycznie niską liczbę wypadków i historycznie niski
wskaźnik wypadkowości. Na budowach firm
zrzeszonych w MCG odnotowano dwa lub
mniej wypadków śmiertelnych. W Wielkiej
Brytanii wskaźnik wypadkowości jest na poziomie ok. 2,4, dla porównania w Stanach
Zjednoczonych – ok. 10, a średnia w Unii Europejskiej – ok. 9. Kiedy ostatnio sprawdzałem, w Polsce ten wskaźnik był wyższy.
Dlaczego odniesiono sukces
– wnioski
Złożyło się na to kilka przyczyn. Ten program był realizowany pod przywództwem preze sów zrze szo nych spół ek. Wpraw dzie
przed powołaniem MCG istniała organizacja
zrzeszająca przedstawicieli służb bhp wszystkich firm, ale nie mieli oni władzy, żeby wprowadzać zmiany w swoich organizacjach. Rola prezesów okazała się więc kluczowa.
Istotne jest również to, żeby rzecznik, reprezentant grupy, był osobą godną zaufania.
Pierwszym przewodniczącym tej grupy roboczej ds. bhp w Wielkiej Brytanii był John
Armid, teraz odpowiedzialny za realizację
wszystkich obiektów na olimpiadę w Londynie w 2012 roku.
Ponadto należy pamiętać, aby nie stawiać
sobie zbyt ambitnych celów, żeby były one
możliwe do osiągnięcia.
Ważną rzeczą jest też komunikacja, przede
wszystkim z mediami branżowymi. MCG zorganizowało szereg warsztatów, konferencji, na które zapraszano wszystkie firmy podwykonawcze, wszystkie firmy budowlane, żeby wyjaśnić genezę i cel podejmowanych działań.
Nie można też zapomnieć o otwartości
– konieczne jest publikowanie wyników, pokazywanie tego, co nam się udało osiągnąć,
a co nie.
Pytanie brzmi: czy brytyjskie doświadczenia mogłyby pomóc branży budowlanej w Polsce?
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Cztery wydarzenia
Fragmenty wystąpienia przewodniczącego Polskiego Związku
Inżynierów i Techników Budownictwa Wiktora Piwkowskiego
Chciałbym przywołać cztery wydarzenia,
które mają ze sobą związek. Po pierwsze: moment, kiedy funkcję głównego inspektora pracy objął pan Tadeusz Zając. Ponieważ znamy
się dosyć długo i mamy dobre relacje, zaczęliśmy się spotykać. We trzech – główny inspektor pracy, pan przewodniczący Zbigniew Janowski i ja. Wynikiem tych nieformalnych, wręcz prywatnych, spotkań był pogląd, że działania w obszarze bezpieczeństwa
pracy muszą znaleźć nową, nieschematyczną drogę. Drogę, która będzie prowadziła
przez wielką współpracę.
Drugim wydarzeniem była próba wcielenia tej idei w życie, która miała miejsce na terenie działalności firmy Warbud. Mówię
o oczyszczalni ścieków „Czajka”. Główny inspektor pracy, a w ślad za nim jego służby,
podjęły współpracę z generalnym wykonawcą, aby na tej budowie stworzyć atmosferę,
w której nie ma układu, że inspekcja ściga,
a wykonawcy uciekają, ale istnieje współpraca prowadząca do prewencji. Ta współpraca
zakończyła się niezwykłym powodzeniem.
Można powiedzieć, że wśród pracowników
przedsiębiorstwa Warbud bezpieczeństwo
pracy stało się modne.
Trzecie takie wydarzenie, to była inicjatywa firmy Skanska, pana prezesa Krzysztofa Andrulewicza. W siedzibie związków zawodowych
przy ulicy Mokotowskiej stwierdził, że warto
stworzyć grupę wielkich wykonawców, aby zjednoczyć wysiłki w dziedzinie bezpieczeństwa
pracy. Ta propozycja padła na podatny grunt.
Zalążek takiej grupy powstał, zresztą godny i reprezentatywny dla całej branży.
I czwarte wydarzenie – to dzisiejsze wystąpienie pana Neila Moore’a. Tu nie tylko
chodzi o informację. To jest świadectwo, że
to, o czym mówimy, może się udać w praktyce. Że to nie jest tylko ideologia. Że jest
miejsce, w którym drastycznie obniżono liczbę wypadków śmiertelnych.
Jeżeli popatrzymy na te cztery wydarzenia jako mające związek ze sobą, to okaże się,
że jesteśmy na początku drogi, która może
nas zaprowadzić do pierwszego celu, jakim
jest – moim zdaniem – obniżenie liczby wypadków śmiertelnych.
Śmierć pracownika jest najtragiczniejszym
wydarzeniem w miejscu pracy. W tym momencie powiem rzecz bardzo drastyczną
i proszę to dobrze zrozumieć. W budownictwie co roku ginie ponad stu ludzi. I nikt
o nich nie mówi. Nikt nie powołuje komisji
specjalnych do tych spraw, nikt nie toczy specjalnych śledztw, a media milczą. Czym różnią się ci ludzie od innych? Niczym. To są
ludzie, którzy giną bez sensu. A o nich jest
martwa cisza, są wyprani ze świadomości społecznej. Tak dalej nie może być.
My musimy doprowadzić do tego, że
śmierć robotnika na budowie będzie dra-

stycznie sygnalizowana i będzie tragedią nas
wszystkich. Specjalnie powiedziałem o tym,
żeby uświadomić, że w budownictwie co roku, w cu dzy słowie mówiąc „od pa la my
do nieba tę setkę”. I tak jest rok za rokiem.
W ciągu 10 lat w budownictwie ginie ponad
tysiąc ludzi. Dopiero te liczby uświadamiają nam, jaki dramat dzieje się na naszych
oczach.
Wróćmy teraz do tego, o czym mówiłem
wcześniej. Otóż po pierwsze, uważam, że będą się kształtowały dwa nurty. Pierwszy – nazwijmy go umownie – polityczny. To jest nurt,
który skierujemy do Rady Ochrony Pracy,
a to jest organ sejmowy, do Marszałka Sejmu po to, aby przecierać drogę do świadomości publicznej i do zmian w prawie. Napisałem pismo do Marszałka Sejmu, w którym
prosiłem, aby sprawie bezpieczeństwa pracy w procesie legislacyjnym nadać priorytetowe znaczenie.
Drugi nurt, nazwijmy go praktyczny,
opiera się na porozumieniu wielkich firm budowlanych. I ten nurt powinniśmy kontynuować, bo to, co zrobiono dotąd, to tylko materiał, który posłuży dla tego nurtu politycznego. To, co zrobili koledzy w Wielkiej Brytanii jest godne uwagi, bo jest niezwykle bliskie naszym poglądom. (…)
Warunek jest jeden. Udział w tej naszej
nowej strukturze dla spraw bezpieczeństwa
muszą brać prezesi spółek. Oni muszą dać
im siłę. Bardzo ciekawa jest struktura brytyjska, gdzie jest bardzo małe ciało organizacyjne. Nie powstała wielka struktura
biurokratyczna z wydziałami, referatami,
dziesiątkami ludzi. Jeden człowiek, który koordynuje, prezesi firm, którzy dają car te
blanche, i ci ludzie, którzy zajmują się na co
dzień bezpieczeństwem pracy. W sumie
przy małym nakładzie materialnym można
stworzyć bardzo silną i funkcjonującą strukturę. (…)
I jeszcze jedna uwaga co do działania tej
grupy. Autonomia. Na co ja zwracam uwagę
jako przewodniczący związku. To znaczy, że
tworzą ją przedsiębiorstwa, one decydują
o tym, co dana grupa robi, one tworzą jej siłę merytoryczną i one tworzą jej siłę oddziaływania. Oczywiście, mieści się to w ramach
ogólnego programu, który jest stworzony
przez odpowiednie struktury państwa, ale dopóki ta grupa będzie autonomiczna i będzie
reprezentowała bezpośrednio przedsiębiorstwa, będzie działała prawidłowo, będzie miała szansę osiągnięcia wyniku, który pokazał
nam pan Moore w swoim wystąpieniu.
Tego bym sobie bardzo życzył, ponieważ
jestem bardzo głęboko przywiązany do idei,
którą dzisiaj omawiamy. Według statystyki,
w tej chwili budownictwo jest najniebezpieczniejszą branżą polskiej gospodarki. Apeluję,
dołóżmy starań, żeby to zmienić.
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Posłowie przyjęli
informację inspekcji pracy
Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej na posiedzeniu 5 sierpnia br. w gmachu parlamentu przyjęła odpowiedź
ministra infrastruktury na opinię posłów w sprawie wnioskowanej przez Państwową Inspekcję Pracy zmiany przepisów
o czasie pracy kierowców. Rozpatrzyła również informację inspekcji pracy dotyczącą bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach objętych wzmożonym nadzorem w latach 2007-2009.
W przesłanej posłom odpowiedzi minister infrastruktury poinformował, że nie
zgłasza zastrzeżeń „do rozwiązań przyjętych w opinii nr 23 Komisji do Spraw Kontroli Państwowej w sprawie zmiany przepisów – w zakresie czasu jazdy i czasu postoju, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców – w celu wyeliminowania wątpliwości inter pretacyjnych”,
uchwalonej na posiedzeniu 9 czerwca br.
Ponadto potwierdził zobowiązanie resortu do podjęcia działań zmierzających
do nowelizacji ustawy o czasie pracy kierowców w celu dostosowania prawa krajowego do uregulowań unijnych.
Informację o stanie bhp w zakładach objętych wzmożonym nadzorem Państwowej
Inspekcji Pracy w latach 2007-2009 przedstawił dr Marian Liwo, zastępca głównego inspektora pracy. Przypomniał, że PIP
formę wzmożonego nadzoru nad zakładami charakteryzującymi się największym nasileniem zagrożeń zawodowych prowadzi

od wielu lat. Nadzór taki polega przede
wszystkim na zwiększeniu częstotliwości
kontroli zakładów do co najmniej 2 w ciągu roku, w zależności od postępu w likwidacji bądź ograniczeniu zagrożeń.
W latach 2007-2009 wzmożonym nadzorem objęto 76 zakładów, zatrudniających
ok. 61,5 tys. pracowników. W warunkach
zagrożenia czynnikami związanymi ze
środowiskiem i uciążliwością pracy, a także czynnikami mechanicznymi związanymi z maszynami szczególnie niebezpiecznymi pracowało ponad 24 tys. osób (pra-

wie 40 proc. ogółu zatrudnionych). W większości zakładów na pracowników oddziaływało kilka czynników jednocześnie.
W zakładach objętych wzmożonym
nadzorem w latach 2007-2009 nastąpił wyraźny spadek ogólnej liczby wypadków.
Niepokojący nagły wzrost liczby wypadków
śmiertelnych oraz wypadków powodujących ciężkie uszkodzenie ciała w 2009 r.
spowodowany był katastrofą w KWK
„Wujek”, w której zginęło 20 gór ników,
a 25 doznało ciężkich obrażeń. W 12 zakładach objętych w 2009 r. wzmożonym
nadzorem w ogóle nie było wypadków
przy pracy.
W latach 2007-2009 zmniejszyła się liczba nieprawidłowości w zakresie: oceny ryzyka zawodowego, dostosowania maszyn
i urządzeń do wymogów bhp, prowadzenia
procesów technologicznych, eksploatacji
urządzeń i instalacji energetycznych.
Zmniejszyła się również liczba pracowników pracujących w narażeniu na działanie
czynników szkodliwych.
Niestety wzrósł odsetek nieprawidłowości dotyczących magazynowania i składowania. Polegały one głównie na niewłaściwym
doborze miejsca i sposobu składowania, a także na braku informacji o dopuszczalnym
obciążeniu podłóg, stropów i urządzeń
przeznaczonych do magazynowania.

Pogorszył się również stan techniczny
elementów obiektów i pomieszczeń pracy
(mimo doraźnej poprawy w 2008 r.), np.:
ścian, posadzek, okien, drzwi, bram, schodów, pochylni. Najczęściej był to skutek braku bieżących remontów, ładu i porządku
na stanowiskach pracy oraz zabezpieczeń.

W wyniku wzmożonego nadzoru, realizacji środków prawnych zastosowanych
przez inspektorów pracy, a także działań
pracodawców w 49 zakładach osiągnięto
poprawę warunków pracy, natomiast 6 zakładów ogłosiło upadłość lub zlikwidowało wydziały, na których występowały zagro-

STANOWISKO RADY OCHRONY PRACY
w sprawie objęcia szczególnym nadzorem małych zakładów produkcyjnych
w kontekście zapewnienia optymalnych warunków bezpieczeństwa pracy,
w tym przede wszystkim inicjowania w tych zakładach stosownych działań
o charakterze profilaktyczno-szkoleniowym.
Rada Ochrony Pracy na posiedzeniu w dniu 6 lipca 2010 r.
zapoznała się z przedstawionymi przez przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki i Państwowej Inspekcji Pracy informacjami dotyczącymi objęcia szczególnym nadzorem małych zakładów produkcyjnych w kontekście zapewnienia optymalnych
warunków bezpieczeństwa pracy oraz działań o charakterze
profilaktyczno-szkoleniowym skierowanych do tych zakładów.
Rada zwraca uwagę na dużą skalę nieprawidłowości w zakresie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w małych i mikroprzedsiębiorstwach, stwierdzanych podczas kontroli przeprowadzanych przez Państwową Inspekcję Pracy.
W szczególności w ok. 20% spośród skontrolowanych w 2009
roku 55 449 małych przedsiębiorstw nie przeprowadzono udokumentowanej oceny ryzyka zawodowego, która jest niezbędna do prawidłowego prowadzenia działań prewencyjnych. Ponadto w przeprowadzonych ocenach stwierdzono nieprawidłowości w ponad 7,8 tys. tych przedsiębiorstw. Szczególnie niepokoi fakt, że odsetek nieprawidłowości w zakresie oceny ryzyka zawodowego jest znacznie większy w działalnościach charakteryzujących się wysokimi wskaźnikami wypadkowości i zapadalności na choroby zawodowe. Przykładowo nieprawidłową identyfikację zagrożeń stwierdza się w ok. 35% przedsiębiorstw produkcyjnych oraz 37% przedsiębiorstw budowlanych.
Podkreślić należy, że w Polsce funkcjonuje obecnie ponad
3,5 mln. mikroprzedsiębiorstw, zatrudniających do 9 pracowników (ok. 95% ogółu przedsiębiorstw) oraz niemal 160 tys.
przedsiębiorstw małych, zatrudniających do 49 pracowników,
zaś prowadzone przez inspektorów PIP kontrole obejmować
mogą tylko niewielki ich procent. Szczególnie istotne jest więc
prowadzenie skutecznych działań promocyjnych i prewencyjnych, skierowanych do tych przedsiębiorstw. Przykładem takich działań może być realizowany przez PIP program prewencyjny Zdobądź dyplom PIP, adresowany do pracodawców prowadzących małe przedsiębiorstwa. W roku 2009 dyplomy takie uzyskało 460 pracodawców, spośród 1100 deklarujących
udział w tym programie. Działania promocyjne i prewencyjne są także prowadzone przez CIOP-PIB w ramach programu
wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”
oraz w ramach działań prewencyjnych ZUS.
Podkreślając potrzebę rozwoju i intensyfikacji działań
o charakterze promocyjnym i prewencyjnym, niezbędnych w ce-
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żenia. W roku obecnym i najbliższych
dwóch latach wzmożonym nadzorem PIP
objętych jest 75 zakładów pracy.
Komisja do Spraw Kontroli Państwowej
zaakceptowała informację Państwowej Inspekcji Pracy o stanie bhp w zakładach
objętych wzmożonym nadzorem. (dd)
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lu poprawy warunków pracy w małych i mikroprzedsiębiorstwach, za szczególnie istotne dla ich realizacji Rada uznaje:
● zwiększenie skuteczności informowania pracodawców
o ich obowiązkach w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia pracowników; w tym celu Rada postuluje
przygotowanie i rozpowszechnianie przez odpowiednie instytucje rejestrujące działalność firmy oraz ZUS, PIP i PIS informacji dotyczących podstawowych obowiązków pracodawców w tym zakresie;
● wzrost wypadkowości w małych i mikroprzedsiębiorstwach uzasadnia ukierunkowanie PIP na działalność o charakterze doradczym i kontrolę techniczną w tych przedsiębiorstwach;
● rozwój działań realizowanych na rzecz małych i mikroprzedsiębiorstw w ramach prewencji wypadkowej ZUS;
● zaktywizowanie służby medycyny pracy wykonującej badania profilaktyczne na rzecz małych i mikroprzedsiębiortstw
do działań promocyjnych i profilaktycznych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;
● rozwój w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu wsparcia przez duże przedsiębiorstwa w zakresie kształtowania bezpieczeństwa i higieny pracy małych i mikroprzedsiębiorstw w regionie;
● kontynuowanie prowadzonych przez CIOP-PIB działań
informacyjnych i promocyjnych skierowanych na poprawę bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników w małych i mikroprzedsiębiorstwach w drugim etapie programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”;
● rozwój wysokiej jakości usług szkoleniowych i doradczych
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności certyfikowanych przez CIOP-PIB i świadczonych przez
uprawnione jednostki szkoleniowe.
Trudności w dotarciu do rozproszonego odbiorcy jakim są
małe i mikroprzedsiębiorstwa mogą zostać skutecznie przezwyciężone tylko w wyniku podniesienia w społeczeństwie ogólnej świadomości i wiedzy o ograniczaniu zagrożeń w środowisku życia i pracy w ramach systemu edukacji ustawicznej
i przy zaangażowaniu mediów.
Przewodnicząca Rady Ochrony Pracy
Poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka
Warszawa, 3 sierpnia 2010 r.
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Nowe zagrożenia
w energetyce zawodowej
Wypracowaniu wspólnej koncepcji działania na rzecz wdrożenia ochrony przeciwwybuchowej w energetyce zawodowej było poświęcone spotkanie przedstawicieli elektrowni
i elektrociepłowni z przedstawicielami Państwowej Inspekcji
Pracy, które odbyło się 5 sierpnia br. w Warszawie. Z ramienia
PIP udział wzięli: Tadeusz Jan Zając, główny inspektor pracy,
Leszek Zając, wicedyrektor Departamentu Kontroli i Nadzoru,
Jacek Czech, nadinspektor pracy, Władysław Karwowski,
okręgowy inspektor pracy w Szczecinie oraz Ewa Dośla, dyrektor Gabinetu Głównego Inspektora Pracy.
– Patrząc z zewnątrz na działalność Państwowej Inspekcji Pracy na pierwszy plan
wysuwają się oczywiście sprawy pracownicze: czas pracy, urlopy, kwestia umów
o pracę – mówił w słowie wstępnym szef
inspekcji pracy. – Natomiast gdzieś w tle
pojawiają się sprawy bezpieczeństwa tak
zwanego technicznego. Nowe technologie,
nowe rozwiązania niosą nowe zagrożenia.
Wszystkie wypadki, które mają miejsce, są
przez nas bardzo szczegółowo badane
i analizowane, aby można było podjąć
działania profilaktycznie i zminimalizować
zagrożenie.

Tragedia, która uczy
Skalę problemu i wynikających z tego niebezpieczeństw przedstawił nadinspektor
Jacek Czech z OIP Katowice posługując się
przykładem tragicznego wypadku, do którego doszło w Elektrowni Dolna Odra S.A.
24 stycznia br. oraz wynikami kontroli
przeprowadzonych w kilku wybranych elektrowniach i elektrociepłowniach w kraju.
Zespół badający przyczyny wybuchu
ustalił, że w zakładzie:
● wystąpił czynnik inicjujący wybuch, którym była fala podmuchu gorącego powietrza oraz ogień powstały wewnątrz młyna węglowego wskutek zapalenia się mieszanki pyłowo powietrznej zawierającej węgiel i biomasę typu Agro. Gorące powietrze oraz ogień przedostające
się poprzez rurę zasypową oraz przez podajnik ślimakowy do przestrzeni zasobni-
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ka przykotłowego spowodowało zapalenie
pozostałych w zasobniku składników paliwa, tj. węgla i biomasy. Powstały w zasobniku pożar, był podsycany przedmuchem
gorącego powietrza od strony młyna węglowego. Intensywny ruch powietrza zapoczątkował wzniecenie obłoku pyłu, a pożar
powstały w zasobniku był inicjałem energetycznym wybuchu pyłu mieszaniny węgla i substancji organicznych;
● wystąpiła atmosfera wybuchowa,
którą tworzyła zawiesina pyłu uniesionego w powietrzu początkowo nad zasobnikiem przykotłowym, a następnie na całej
galerii nawęglania;
lwystąpiły odpowiednie warunki atmosferyczne do uwolnienia dużej ilości pyłu w atmosferze, ponieważ 24 stycznia br.
o godzinie 10.30, według danych meteo,
wilgotność względna powietrza wynosiła 57%, temperatura – 13,8oC , a ciśnienie
atmosferyczne 1033 hPa.
Prawdopodobną przyczyną zapalenia
się mieszanki pyłowo powietrznej wewnątrz komory mielenia młyna węglowego był samozapłon frakcji biomasy typu
Agro wskutek kontaktu fragmentów biomasy z nagrzanymi powierzchniami poziomymi i pionowymi elementów konstrukcji komory mielenia młyna węglowego.
Dodatkowym czynnikiem był tlen podawany do wewnątrz młyna w strumieniu gorącego powietrza podmuchowego. Dowodem na potwierdzenie powyższego stwierdzenia są wyniki badań przeprowadzonych
przez Kopalnię Doświadczalną „Barbara”

dotyczące pomiarów zapłonu mieszaniny
biomasy i węgla oraz zdjęcie wnętrza młyna węglowego wykonane po pożarze
i wybuchu.

Pismo profilaktyczne
W wyniku kontroli przeprowadzonych
w elektrowniach i elektrociepłowniach
główny inspektor pracy Tadeusz Jan Zając
wystosował do wszystkich pismo profilaktyczne, w którym apelował o:
● dobór parametrów technologicznych prowadzenia ruchu zespołów młynowych tak, aby zminimalizować zagrożenia
związane z możliwością powstawania pożarów lub wybuchów w młynach węglowych po wprowadzeniu do strumienia
paliwa różnych typów biomasy (pochodzenia drzewnego, biomasy z upraw energetycznych, biomasy z odpadów i pozostałości z produkcji rolnej, biomasy z odpadów
i pozostałości przemysłu przetwarzającego produkty rolne);
● zmoder nizowanie systemów kontroli czystości paliwa tak, aby zminimalizować możliwość pojawienia się w strumieniu paliwa części obcych metalicznych i niemetalicznych oraz wprowadzić organizację
nadzoru czystości paliwa – pelletów i zrębków oraz innych rodzajów biomasy;
● dążenie do ograniczenia powstawania i osadzania się pyłu na elementach konstrukcji i urządzeń ciągów nawęglania
poprzez wdrożenie organizacji systemu
sprzątania zalegającego pyłu oraz zabudowanie urządzeń zraszania wodnego lub odpylni;
● wprowadzenie systemu kontroli termowizyjnej temperatury elementów taśmociągów służących do transportu paliwa
z placów składowych do zasobników przykotłowych tak, aby wyeliminować zagrożenie związane z możliwością podania do zasobników tlącego się paliwa;
● wdrożenie systemów kontroli napełnienia paliwem zasobników przykotłowych tak, aby w sposób jednoznaczny można było określić stopień napełnienia zasobnika po jego nawęgleniu;
● dokonanie analizy rozwiązań technicznych dotyczących zastosowania odcięcia między młynem węglowym i zasobnikiem przykotłowym w celu zablokowania
możliwości przedmuchu ognia lub fali gorącego powietrza z młyna węglowego
do zasobnika przykotłowego;
● dokonanie analizy rozwiązań technicznych dotyczących zastosowania w młynach węglowych systemów dekompresji
I P 9/2010

wybuchu lub systemów tłumienia i gaszenia wybuchów pyłu poprzez wtrysk mieszanki gaszącej po wykryciu ognia lub wzrostu ciśnienia i temperatury wewnątrz komory mielenia lub komory pirytowej.

Natychmiastowa reakcja
Na apel Głównego Inspektora Pracy odpowiedziały łącznie 32 elektrownie i elektrociepłownie spośród których w 20 współ-

● w dziewięciu zakładach zmodernizowano systemy kontroli czystości paliwa tak,
aby zminimalizować możliwość pojawienia
się w strumieniu paliwa części obcych metalicznych i niemetalicznych;
● w dziesięciu zakładach zmieniono
system usuwania zapylenia na galeriach nawęglania poprzez zakup odkurzaczy przemysłowych oraz poprzez powierzenie
sprzątania wyspecjalizowanym fir mom
zewnętrznym;

● w trzech zakładach wykonano systemy odcięcia przedmuchu od młyna węglowego w kierunku zasobnika z paliwem;
● w jednym z zakładów zabudowano
system tłumienia wybuchu w młynie węglowym, w innym – zabudowano systemy
tłumienia wybuchu na ciągach podawania
biomasy bezpośrednio do kotła;
● w trzech zakładach wykonano systemy dekompresji wybuchu w zespołach młynowych;
● w pięciu zakładach dla
obsady ruchowej ciągów nawęglania przeprowadzono dodatkowe szkolenia z zakresu bezpiecznego wykonywania prac
w strefach zagrożenia wybuchem.

Wnioski
W toku dyskusji uznano, że
konieczne jest stworzenie systemu formalno-prawnego regulującego wydanie przez Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki
decyzji o współspalaniu biomasy i węgla. Uczestnicy spotkania
zadeklarowali gotowość wymiany doświadczeń i dobrych praktyk. Ponadto, na podstawie dotychczasowych działań w zakresie ochrony przeciwwybuchowej
przy eksploatacji zespołów młynowych w energetyce zawodowej, uznano, że dla poprawy bezpieczeństwa pracy w skali całego sektora wytwarzania energii
elektrycznej i cieplnej należy
m.in.: zweryfikować istniejące
in strukcje eks plo ata cji dla
wszystkich rodzajów biomas
wprowadzanych do strumienia
paliwa; zaktualizować dokumenKatastrofa w Elektrowni Dolna Odra S.A. – widok wnętrza młyna
tacje techniczno-ruchowe mływęglowego po wybuchu, w którym znajdują się fragmenty słomy
nów węglowych; opracować cykl
przylegające do elementów wnętrza konstrukcji młyna
szkoleń i wykładów dla inspektorów PIP z zakresu zagrożeń
spala się węgiel kamienny i biomasę w ko● w czterech zakładach wdrożono dopożarowych i wybuchowych występujących
tłach pyłowych. Na podstawie odpowiedzi datkowe systemy kontroli temperatury pa- podczas wprowadzania biomasy do struudzielonych przez zakłady na pismo pro- liwa w trakcie transportu na przenośnikach mienia paliwa.
filaktyczne Głównego Inspektora Pracy taśmowych natomiast we wszystkich elekRealizacja powyższych zadań będzie
stwierdzono następujące fakty dotyczące trowniach i elektrociepłowniach zadekla- na bieżąco nadzorowana przez Państwową
ochrony przeciwwybuchowej w związku rowano, iż zwiększono częstotliwość doko- Inspekcję Pracy w ramach statutowych zaz wprowadzeniem biomasy do strumienia nywania kontroli temperatury węgla i bio- dań realizowanych na rzecz ochrony pracy.
paliwa:
masy na składowiskach paliwa;
● w pięciu zakładach obniżono do gra● w sześciu zakładach zainstalowano
opr. Jerzy Wlazło
nicy nie większej niż 130oC temperaturę systemy kontroli napełnienia zasobników
na podstawie materiałów zebranych
mieszanki pyłowo-powietrznej przy której paliwem, w trzech zabudowano systemy dei opracowanych przez nadinspektora
następuje „wypadnięcie” młyna;
Jacka Czecha
tekcji CO nad zasobnikami paliwa,
9/2010 IP
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Prawo

Uchylenie
bądź zmiana decyzji ostatecznej
(art. 154, art. 155, art. 163 k. p. a.)

Anna Tomczyk

Marian Liwo

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 154 § 1, art. 155 § 1 i art. 163 k. p. a. należy
do nadzwyczajnych trybów postępowania administracyjnego. Obejmuje ono przypadki weryfikacji decyzji ostatecznych dotkniętych wadami kwalifikowanymi lub niekwalifikowanymi oraz
decyzji prawidłowych pod względem prawnym.
Postępowanie to nie jest jednakże instytucją jednolitą, ponieważ jego tryb zależy
od tego, czy w wyniku decyzji nastąpiło nabycie prawa lub nie1. Z tego też względu dla
wyjaśnienia wątpliwości na tym tle niezbędne jest ustalenie, co w orzecznictwie sądowym i doktrynie oznacza pojęcie nabycia lub
nie nabycia prawa. Pojęcia te winny być rozu mia ne jed no li cie w od nie sie niu
do art. 154, 155 i 163 k. p. a. Stanowią one
bowiem kryterium kwalifikacji decyzji zmierzających do poddania jej określonym wymogom procesowym.2 Należy także zauważyć,
że w przypadku braku nabycia praw przesłanki wzruszenia decyzji są łagodzone, gdy zaś
decyzja tworzy prawo nabyte, przesłanki
wzruszenia decyzji ostatecznej są w k. p. a.
zaostrzone, bądź stosowane są odrębne regulacje prawne, do których odsyła art. 163
k. p. a., tworzący równoległy do kodeksowego tryb wzruszenia decyzji.3
Jak wynika z ukształtowanego orzecznictwa sądowego i poglądów doktryny art. 154
§ 1 k. p. a. daje podstawę do wzruszenia decyzji ostatecznej, w wyniku której żadna ze
stron nie nabywa prawa w sferze prawa materialnego, a nie procesowego.4
Pojęcie nabycia prawa na gruncie prawa
administracyjnego oznacza, że na skutek wydania decyzji dochodzi do poszerzenia
uprawnień, które winny być rozumiane jako
prawnie zagwarantowana możliwość podejmowania określonych działań bądź zaniechania. Prawo zaś w tym kontekście oznacza
prawnie zagwarantowaną możliwość podejmowania określonych zachowań.
Charakteryzując najogólniej prawa nabyte należy wskazać, że obejmują one wszelkiego rodzaju prawa, a więc także takie, które powstają w wyniku orzeczenia właściwej
władzy. W tym kontekście prawem nabytym
jest również prawo do wykonania ciążącego na stronie obowiązku w zakresie ustalonym w decyzji. Nawet bowiem decyzje nakładające tylko obowiązek są decyzjami powodującymi nabycie prawa do wykonania tylko tych obowiązków, które zostały wskazane w decyzji, a nie innych obowiązków. De-
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cyzje te nie mogą być więc zmieniane, ani
uchylane na podstawie art. 154 § 1 k. p. a.
ponieważ powodowałoby to określone obciążenia strony powodujące pogorszenie jej sytuacji.6 Inaczej przez prawa nabyte należy
rozumieć wszelkiego rodzaju prawa, które
powstają przez prawomocne orzeczenie
właściwej władzy, zarówno w tym przypadku gdy na stronie nie ciąży żaden obowiązek, jak również wtedy, gdy na stronie spoczywa obowiązek w rozmiarach określonych
przez to orzeczenie, nie zaś według norm
wyższych, jak i że strona posiada prawo
do pewnych świadczeń, wykonywania określonych działalności lub używania określonej rzeczy.7
Na tle powyższych cech charakterystycznych decyzji, w oparciu o które strona nabywa lub nie nabywa prawo, decyzjami które
nie tworzą praw nabytych dla strony będą np.
decyzje odmawiające załatwienia sprawy
zgodnie z żądaniami strony, pozbawiające
strony w postępowaniu wszczętym z urzędu
określonych uprawnień, cofające określone
zezwolenia itp. Takimi decyzjami wydawanymi przez organy PIP (inspektorów pracy) będą decyzje odmawiające wydania zezwolenia
na pracę dzieci na podstawie art. 3045 § 3 k.p.,
zakazujące dalszego przekazywania wyrobu
określonym podmiotom w przypadku, gdy
w wyniku kontroli organ wyspecjalizowany,
który ją przeprowadził stwierdzi, że wyrób
nie spełnia zasadniczych lub innych wymagań art. 40 k ustawy z 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności (t. j. Dz. U. z 2004 r.,
Nr. 204, poz. 2087 z późn. zm.). Będą to
także decyzje zawierające sprzeciw będący
stanowiskiem organu w sprawie niezgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym, wydany na podstawie
art. 56 ustawy z 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016
z późn. zm.).
Sprzeciw inspektora pracy w tej sytuacji
faktycznej i prawnej jest typową decyzją negatywną – odmową, w wyniku której strona
nie otrzymuje możliwości podjęcia dalszych
określonych działań, o które się ubiega. Po-

dobne ujęcie sprzeciwu jakkolwiek w sprawach niedotyczących działalności PIP zawiera wyrok SN z 3.06.1993 r. III AZP27/93
(OSNCP z 1994 r., nr 2, poz. 4.3).
Mając na uwadze decyzje wydawane
przez organy PIP na podstawie art. 11 ustawy z 13.04.2007 r. o inspekcji pracy (Dz. U.
Nr 89, poz. 589 z późn. zm.) są one decyzjami, w wyniku których strona nabywa prawo
do ich wykonania w określonym zakresie i terminie, mimo że z ich treści wynika zobowiązanie do określonego zachowania.
Podobnie decyzjami w oparciu o które
strona nabywa prawo, na tle przytoczonej argumentacji w zakresie nabycia prawa, są decyzje wydawane przez inspektorów pracy
na podstawie:
– art. 23711 § 4 k. p. nakazujące utworzenia służby bhp;
– art.. 3045 § 2 k. p. zezwalające na pracę dzieci;
– art. 11a ustawy z 13.04.2007 r. o PIP
w brzmie niu nada nym art. 48 usta wy
z 19.12.2008 r. o emeryturach pomostowych
(Dz. U. Nr 237, poz. 1656), w myśl której właściwe organy Państwowej Inspekcji Pracy są
upoważnione do nakazania pracodawcy
umieszczenia pracownika w ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, o której mowa w art. 41 ustawy ust. 4
pkt 2 ustawy z 19.12.2008 r. o emeryturach
pomostowych, wykreślenia go z ewidencji
oraz do sporządzenia korekty wpisu w tej ewidencji;
– art. 93 ust. 1 ustawy z 6.09.2001 r.
o Transporcie Drogowym (t. j. Dz. U. z 2007
r., Nr 125, poz. 874 z późn. zm.), w wyniku
którego uprawnieni do kontroli, o których
mowa w art. 89 ust. 1 mają prawo nałożyć
na wykonującego przewozy drogowe lub inne czynności związane z tym prawem, kary
pieniężnej w drodze decyzji administracyjnej;
– art. 28 ust. 2 ustawy z 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U.
z 2008 r., Nr 14, poz. 92) zgodnie z § 6 ust. 2
zarządzenia nr 42/09 GIP z 5.06.2009 r.
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w sprawie ustalenia zasad przeprowadzania
kontroli związanych z realizacją przez organy PIP obowiązków wynikających postanowień ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Biuletyn Urzędowy PIP Nr 4,
poz. 43), zajęcie stanowiska stwierdzającego, że obiekty i pomieszczenia użytkowe
przez zakład pracy spełniają wymagania
(lub nie), następuje w formie decyzji.
Istota wzruszenia decyzji określana również odwołalnością decyzji polega na tym, że
możliwe jest uchylenie lub zmiana decyzji
ostatecznej przez organ administracji publicznej, który ją wydał lub przez organ wyższego stopnia. Zbliża to regulacje zawar te
w art. 154 i 155 k. p. a. do instytucji środków
nadzoru, mimo ich ostateczności i niezawierania kwalifikowanych wad.
Tak więc wzruszenie ostatecznej niewadliwej decyzji może nastąpić poprzez:
■ uchylenie, zmianę decyzji za zgodą strony w trybie art. 155 k. p. a.,
■ uchylenie, zmianę decyzji, na podstawie której nie doszło do nabycia prawa, w każdym czasie, w ramach uznania organu administracji w trybie art. 154 k. p. a.
Pozbawienie ostatecznej decyzji mocy
wiążącej w całości lub części wskutek jej uchylenia lub zmiany następuje w drodze decyzji
organu administracji publicznej, która ma charakter decyzji pierwszej instancji. Pozbawienie to należy traktować jako instytucję wyjątkową ze względu na to, że stanowi ona odstępstwo od dwóch zasad postępowania administracyjnego: zasady trwałości decyzji ostatecznej
(art. 16 k. p. a.) oraz zasady związania organu własną decyzją (art. 110 k. p. a.).
Wzruszenie fakultatywne decyzji ostatecznej uregulowane w art. 154 k. p. a. opiera się
na następujących przesłankach określonych
w tym kodeksie:
■ decyzja ostateczna może być uchylona
bądź zmieniona. Wskazuje to uznaniowość
działania organu ją podejmującego;
■ za uchyleniem bądź zmianą musi przemawiać ważny interes społeczny lub słuszny
interes strony (a więc przynajmniej jeden
z tych interesów prawnych). Należy zauważyć, że określenie „słuszny” w stosunku do interesu strony, jest pojęciem nieostrym, którego ocena będzie zależała od organu administracji, który decyzję wydał, jak i organu
odwoławczego;
■ decyzja ostateczna może być wzruszona w każdym nieograniczonym terminem
okresie czasu;
■ organem właściwym jest organ administracji publicznej, który wydał decyzję
ostateczną, a więc który orzekał w sprawie
jako ostatni. Może to być zatem organ
pierwszej, jak i drugiej instancji;
■ uchylenie bądź zmiana decyzji ostatecznej mając na uwadze regulacje procesowe sta-

nowi odrębną sprawę. Wydana decyzja ma bowiem charakter decyzji pierwszej instancji
otwierającej tok instancji.
Mogą więc w konsekwencji zapaść: a) decyzje o uchyleniu, zmianie decyzji albo b)
decyzje o odmowie uchylenia, zmiany decyzji.
Decyzja o odmowie uchylenia, zmianie
decyzji może być wydana wyłącznie w sytuacji gdy postępowanie wszczęto na żądanie
strony.
Wzruszenie fakultatywne decyzji ostatecznej, na podstawie której strona nabywa prawo oparte jest na podobnej konstrukcji. Zależy ono bowiem tak samo od uznania organu, który nawet przy spełnieniu wszystkich
przesłanek z art. 155 k. p. a. może odmówić
uchylenia lub zmiany decyzji na podstawie tego przepisu. Postępowanie z art. 155 k. p. a.
zasadniczo wszczynane jest jednak z urzędu.
Ustawodawca mając bowiem na uwadze, że
wzruszenie decyzji, na podstawie której doszło do nabycia prawa stanowi niewątpliwą
ingerencję w sferę strony uprawnionej tą decyzją, uzależnia możliwość wzruszenia (uchylenia, zmiany) od zgody strony (stron), które nabyły prawo na podstawie decyzji. Organ
więc zobowiązany jest do uzyskania niebudzącej wątpliwości zgody stron. Wydanie decyzji bez tej zgody na podstawie art. 155 k. p.
a. będzie stanowiło podstawę do stwierdzenia nieważności takiej decyzji w oparciu
o art. 156 § 1 pkt. 2 k. p. a. jako wydanej z naruszeniem prawa. Jak podkreślił Naczelny Sąd
Administracyjny w wyroku z 25.06.1985 r.
(SA/Wr351/85, ONSA 1985, z. 1, poz. 36):
Podstawowym warunkiem dopuszczalności
zmiany lub uchylenia decyzji ostatecznej jest
zgoda strony, która nabyła prawo, wobec czego granicę dozwolonych zmian w decyzji wydanej na podstawie art. 155 k. p. a. wyznacza treść wy ra żo nej zgo dy. W wy ro ku
z 4.12.1981 r. (I SA 2408/81, ONSA 1981,
z. 2, poz. 121) NSA wyraził pogląd, którego
zasadność nie może ulegać wątpliwości:
Uchylenie przez organ administracji decyzji
ostatecznej bez zgody strony, która na mocy tej decyzji nabyła prawo, a zatem wbrew
zasadzie art. 155 k. p. a. stanowi rażące naruszenie prawa i skutkuje stwierdzenie nieważności takiej decyzji na podstawie art. 156
§ 1 pkt. 2 k. p. a.
Z treści art. 155 k. p. a. wynika także wymóg nie sprzeciwiania się przez przepisy
szczególne uchyleniu, zmianie decyzji. Ten
wymóg ma znaczenie informacyjne i porządkujące o możliwości istnienia przepisów
szczególnych ograniczających wzruszenie decyzji ostatecznej, które organ administracji
publicznej zobowiązany jest wziąć pod uwagę z urzędu.
Przepisy szczególne mogą też zawierać odstępstwo w odniesieniu do określonych decyzji, poprzez wprowadzenie odstępstwa

w zakresie przesłanek ich wzruszenia. Np.
art. 163 k. p. a. stanowi uzupełnienie określonego rodzaju art. 155 k. p. a., zawierając
odesłanie do przepisów ustaw szczególnych
w zakresie, w jakim regulują one uchylenia
lub zmianę decyzji ostatecznej. Dotyczy
ono przy tym tylko jednej kategorii decyzji
tj. decyzji na podstawie której strona nabyła prawo.
Według Janusza Borkowskiego w art. 163
k. p. a. ustanowiony został przez ustawodawcę równoległy do kodeksowego tryb wzruszenia decyzji tworzących prawa nabyte dla
stron.8
Należy w końcu zauważyć, że wzruszenie
ostatecznej niewadliwej decyzji może także
ustąpić w drodze:
•
uchy le nia de cy zji ze wzglę du
na okoliczności związane z jej wykonaniem
na podstawie art. 162 § 2 k. p. a.,
•
stwierdzenia wygaśnięcia decyzji
z powodu bezpodmiotowości na podstawie
art. 162 § 1 pkt 1 k. p. a.,
•
stwierdzenie wygaśnięcia decyzji w związku z warunkiem jakim decyzja została obarczona na podstawie art. 162 § 1
pkt 2 k. p. a.

§
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Anna Tomczyk
Marian Liwo
zastępcy głównego inspektora pracy
Przypisy

1
zob. szerzej J. Gruszka, Środki zaskarżenia oraz środki nadzoru w postępowaniu administracyjnym ogólnym. Postępowanie administracyjne J. Gruszka, M. Stożek, red.
Warszawa 2007 r., s. 132.
2
zob. B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks
postępowania administracyjnego, Warszawa 2006 r., s. 725.
3
tamże, s. 715 i 728.
4
tamże, s. 728.
5
zob. J. Gruszka, Środki zaskarżenia oraz
środki nadzoru, opcit, s. 132.
6
zob. E. Iserson, Postępowanie administracyjne. Komentarz. Kraków 1937 r.,
s. 260, takie stanowisko zajął również NSA
w dru giej te zie wy ro ku z 13.12.1985
r. III SA 1003/85 (OSPiKA 1987 r., Nr 7-8,
poz. 163), z której wynika, że ustanowienie
przez organ administracji państwowej nowego obowiązku kolejną decyzję w sprawie,
zmienia sytuację prawną strony i jeżeli
pierwsza decyzja jest ostateczna, ustanowienie tego nowego obowiązku może nastąpić
wyłącznie za zgodą strony.
7
B. Adamiak, J. Borkowski, Postępowanie
administracyjne i sądowo-administracyjne i literatura tam powołana, Warszawa 2007 r.,
s. 344.
8
B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego, opcit., s. 859.
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Inny pracodawca, a ochrona przejętych pracowników (cz. 2)

Pod nowym szefem
Artur Brzeziński

Przemiany społeczne i gospodarcze, których efektem było zmniejszenie stanu zatrudnienia,
jak również przekształcenia własnościowe i organizacyjno-prawne zakładów pracy oraz administracji były podstawą do stworzenia regulacji chroniącej stosunki pracy pracowników w razie zmiany pracodawcy.
Korzystnym rozwiązaniem prawnym
zabezpieczającym interesy pracowników
w związku z dokonanym przejściem zakładu lub jego części jest konstrukcja odpowiedzialności pracodawców.

Odpowiedzialność
solidarna
Pracodawca przejmujący zakład w całości, wstępując w rolę dotychczasowego pracodawcy, ponosi pełną odpowiedzialność
za zobowiązania wynikające ze stosunku
pra cy powsta łe przed przeję ciem.
Za wszystkie zobowiązania wynikające ze
stosunku pracy, powstałe przed przejściem części zakładu pracy na innego pracodawcę, dotychczasowy i nowy pracodawca odpowiadają solidarnie (art. 231 §2 k.
p.). Do odpowiedzialności solidarnej stosuje się regulację cywilną na podstawie
art. 300 k.p.6. Oznacza to, że pracownicy
mają możliwość wyboru żądania zaspokojenia swoich roszczeń (w całości lub części) łącznie od dotychczasowego i nowego
pracodawcy lub od każdego z pracodawców
z osobna7.
Pozwala to dochodzić pracownikom
zaległych świadczeń od podmiotu, który
– według ich oceny – szybciej je spełni. Nie
dotyczy to pracowników, z którymi rozwiązano umowy o pracę przed przejściem zakładu pracy na nowego pracodawcę. W tym
wypadku odpowiedzialność ponosi tylko
poprzedni pracodawca (wyrok SN z 2 października 1996 r. I PRN 72/96, OSNAP
z 1997 r., nr 7, poz. 115).

Świadczenia socjalne
Przejęci pracownicy mogą korzystać ze
świadczeń socjalnych. Obowiązki pracodawcy wynikające z przejścia zakładu lub jego
części zawierają przepisy art. 7 ustawy z
4 marca 1994r. o zakładowym funduszu
świadczeń socjalnych (tj. Dz. U. z 1996 r.
Nr 70, poz. 335 ze zm.). W razie przejścia
całego zakładu pracy w trybie art. 231 k.p.
na pracodawcę zobowiązanego do tworze-
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nia Funduszu, Fundusz pracodawcy przejmującego przejmuje środki pieniężne,
należności i zobowiązania Funduszu pracodawcy przekazującego (art. 7 ust. 3).
Jeżeli nowy pracodawca nie jest zobowiązany do tworzenia Funduszu, przejmuje on środki pieniężne, należności i zobowiązania Funduszu pracodawcy przekazującego. Nadwyżka przejętych środków
pieniężnych wraz z odsetkami oraz przeję tych na le żno ści wraz z od set ka mi
nad przejętymi zobowiązaniami wraz z odsetkami nie stanowi przychodu pracodawcy przejmującego, jest gromadzona
na odrębnym rachunku bankowym lub wydzielonym subkoncie i podlega wydatkowaniu na zasadach określonych ustawą dla dokonywania wydatków z Funduszu.(art. 7
ust. 3a). W tym wypadku niezbędne jest
ustalenie regulaminu wydatkowania przejętych środków. W razie przejścia części
zakładu pracy w trybie art. 231 kodeksu
pracy na pracodawcę zobowiązanego
do tworzenia Funduszu, Fundusz pracodawcy przejmującego zwiększa się w części przypadającej na liczbę przejmowanych
pracowników o równowartość kwoty Funduszu pracodawcy przekazującego, skorygowanej odpowiednio o należności i zobowiązania Funduszu, według stanu na ostatni dzień miesiąca, w którym następuje
przejście (art. 7 ust. 3b).
Zasady podziału pieniędzy stanowiących
równowartość odpisu podstawowego, obciążającego koszty pracodawcy przekazującego, dotyczącego roku, w którym następuje przejście części zakładu pracy, określa porozumienie między pracodawcami
(art. 7 ust. 3c).
Przekazanie środków, o których mowa,
następuje w terminie 30 dni od daty
przejścia części zakładu pracy, chyba że porozumienie stanowi inaczej (art. 7 ust. 3d).

ne jest ich udokumentowanie. Na podstawie § 9 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych
ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych (Dz. U. z 1996 r.
Nr 62, poz. 286 ze zm.) dotychczasowy pracodawca jest obowiązany przekazać akta
osobowe pracownika oraz pozostałą dokumentację w sprawach związanych z jego
stosunkiem pracy pracodawcy przejmującemu tego pracownika. Zabezpieczenie dokumentacji jest również wymierną ochroną praw pracownika.
Podstawą przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę mogą być
różnorodne czynności lub zdarzenie prawne np.:
■ kupno-sprzedaż lub dzierżawa,
■ przekształcenie zakładu w spółkę,
■ dziedziczenie (art. 632 §3 k. p.),
■ prywatyzacja (połączenie lub podział przedsiębiorstwa),
■ działanie przepisów prawa,
■ akt administracyjny8.
Przejście następuje w chwili faktycznego objęcia zakładu lub jego części przez inny podmiot. Do przejścia konieczne są co
najmniej dwa podmioty, które ulegają
przekształceniu. Nie będzie przejściem zakładu pracy przekształcenie spółki z o.o.
w spółkę akcyjną. Zmiana ta dotyczy formy ustrojowej jednego podmiotu – przy zachowaniu tożsamości jego bytu prawnego
(postanowienie SN z 13 grudnia 1991
r. III CPR 321/21, OSNCP z 1992 r. Nr
7-8, poz. 142). W myśl art. 553 § 1 Kodeksu spółek handlowych prawa i obowiązki
dotyczą tego samego podmiotu.

Dokumentacja uprawnień

W przypadku przejścia całego zakładu
pracy na nowy podmiot z reguły rozumienie pojęcia „przejścia zakładu” nie nastręcza trudności. Problematyczne staje się
kiedy mamy do czynienia z przejściem czę-

Dla pracownika przy ustalaniu jego
przyszłych i obecnych uprawnień (pracowniczych, emerytalnych, rentowych) istot-

Przejście
częściowe
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ści zakładu. Pojęcie zakładu i jego części
może być różnie pojmowane. Zakład pracy może być rozumiany w ujęciu przedmiotowym (budynki, maszyny, urządzenia), jeżeli realizuje cel ekonomiczny lub w ujęciu wykonywanych funkcji.
Doskonale przedstawia to uzasadnienie
wyroku Sądu Najwyższego z 16 marca 1994 r. (I PRN 4/94, OSNAPiUS
z 1994 r. nr 3, poz. 42) cyt. „W przypadku zakładów pracy o celach gospodarczych
przy wyjaśnieniu pojęcia ich części oraz
istoty aktu „przejęcia” zasadnicze znaczenie mają elementy i uwarunkowania typu
majątkowego, natomiast nie mogą one odgrywać dominującej roli tam, gdzie dochodzi do przejęcia „części” zakładu pracy realizującego cele społeczne, polityczne
czy publiczne. W przypadku takich zakładów pracy jak szkoły, zasadniczymi elementami dla wyjaśnienia ich istoty, a tym samym odpowiednio i dla ustalenia istoty
„części szkoły” (jako zakładu pracy) obok
organizacji i majątku są zadania, a więc
„poddanie dzieci procesowi kształcenia
i wychowania”. Wątpliwości, czy doszło
do przejścia zakładu pracy lub jego części
może rozstrzygnąć sąd pracy. Pracownik
ma prawo dochodzenia na podstawie
art. 189 k. p. c. ustalenia istnienia stosunku pracy w następstwie zdarzeń określonych w art. 231 k. p. (wyrok SN z dnia
1 lipca 1999 r. I PKN 133/99, OSNP
z 2000 r. Nr 18, poz. 687).
W polskim prawie pracy pojęcie przejęcia zakładu jest rozumiane szerzej niż
w prawie unij nym. We dług Dy rek ty wy 2001/23/WE przejęciu podlega tylko
jednostka gospodarcza, która zachowuje
swoją tożsamość, oznaczającą zorganizowane połączenie zasobów, którego celem jest prowadzenie działalności gospodarczej. Nie stanowi przejęcia reorganizacja administracji publicznej lub przenoszenie funkcji administracyjnych między tymi podmiotami.

Konieczna
informacja
Ustawodawca założył, że dla pracowników przydatne są informacje o zamierzonych przekształceniach. Mając stosowną
wiedzę mogą oni ocenić, jaki wpływ na ich
stosunki pracy będzie miała zmiana pracodawców.
Po win ność udzie le nia in for ma cji
o przejściu obciąża dotychczasowego
i nowego pracodawcę – różne są podmioty do których kierują oni tę infor mację.
Zgodnie z art. 231 § 3 k. p. obowiązek
udzielenia informacji pracownikom dotyczy pracodawców, u których nie działają
zakładowe organizacje związkowe. W takim przypadku dotychczasowy i nowy pra9/2010 IP

codawca infor mują na piśmie swoich
pracowników o:
■ przewidywanym ter minie przejścia
zakładu pracy lub jego części na innego
pracodawcę,
■ jego przyczynach (np. połączenie, podział, sprzedaż),
■ prawnych, ekonomicznych oraz socjalnych skutkach dla pracowników (kontynuowanie zatrudnienia na dotychczasowych warunkach, prawo do rozwiązania umowy za 7 dniowym uprzedzeniem, od powie dzial no ści ma te rial nej
pra co dawców, ob ję cie pra cow ni ków
świadczeniami socjalnymi – o ile takie
są przewidziane),
■ zamierzonych działaniach dotyczących warunków zatrudnienia pracowników,
w szczególności warunków pracy, płacy
i przekwalifikowania (np.: przewidywanych zmian płacowych, przyszłej wielkości
zatrudnienia, zmiany profilu działalności,
zwiększenie ograniczenie dotychczasowej produkcji, polityki kadrowej).
Przekazanie informacji powinno nastąpić co najmniej na 30 dni przed przewidywanym terminem przejścia zakładu
pracy lub jego części na innego pracodawcę. Informację należy przekazać indywidualnie każdemu pracownikowi. W zakresie
udzielanej informacji bardzo ważny jest termin przejścia zakładu. Ma on znaczenie
przy liczeniu dwumiesięcznego okresu,
w którym przejęty pracownik ma prawo
do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia za siedmiodniowym uprzedzeniem. Od daty przejścia będzie liczony roczny okres obowiązywania układu zbiorowego pracy. Data ta rozdziela także odpowiedzialność pracodawców za zobowiązania dotyczące przejętych pracowników. Pracodawcy powinni wskazać dokładną datę
przejścia zakładu lub jego części. W przypadku jej zmiany – informacja powinna być
ponownie przekazana.

Prawo związków
Inaczej ustawodawca uregulował przekazanie informacji u pracodawców, gdzie
działają zakładowe organizacje związkowe. U takich pracodawców informacja kierowana jest tylko do organizacji związkowych. Na podstawie art. 261 ustawy
o związkach zawodowych, w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na nowego pracodawcę, dotychczasowy i nowy
pracodawca przekazują infor mację działającym u każdego z nich zakładowym organizacjom związkowym. Forma i treść infor macji oraz ter min jej przekazania organizacjom są takie same, jak w przepisie art. 231 § 3 kp. Następnie na organizacjach związkowych spoczywa obowiązek
przekazania ich pracownikom.

W ustawie pominięto procedurę przekazywania informacji pracownikom przez
organizacje związkowe. W praktyce to
pośrednictwo przysparza trudności. Budzi
też kontrowersje pracowników niezrzeszonych w związkach.
W przypadku planowanych przez pracodawców lub pracodawcę zmian warunków zatrudnienia pracowników wymagane jest podjęcie negocjacji z zakładowymi organizacjami związkowymi w celu zawarcia w tym zakresie porozumienia
– w ter minie nie dłuższym niż 30 dni
od dnia przekazania informacji. Zawarte
porozumienie jest źródłem zbiorowego
prawa pracy, w rozumieniu art. 9 § 1 k.p.
(wy rok SN z 28 kwiet nia 2005
r. I PK 214/04, OSNP z 2006 r. Nr 1-2,
poz. 8). Na mocy tego porozumienia
można zapewnić pracownikom uprawnienia dotyczące np.: wyższych odpraw, nabycia akcji przedsiębiorstwa, możliwości
odbycia szkoleń, ograniczenia dotyczące
zwolnień, pomocy finansowej. Normatywny charakter porozumienia daje pracownikom gwarancję realizacji przez pracodawcę uprawnień przewidzianych w porozumieniu oraz skutecznego ich dochodzenia przed sądem pracy. W razie
niemożności uzgodnienia przez strony treści porozumienia, pracodawca samodzielnie podejmuje decyzję w sprawach
dotyczących warunków zatrudnienia pracowników. Powinien jednak uwzględnić
przy tym stanowiska przedstawione przez
zakładowe organizacje związkowe.
Nieprzekazanie przez pracodawców informacji o przejęciu nie wpływa na skuteczność przejścia zakładu pracy lub jego
części na nowego pracodawcę (wyrok SN
z 15 wrze śnia 2006 r. I PK 75/06,
OSNP 2007 nr17-18, poz. 250; Pr. Pracy 2007/2).

Ochrona
bezwzględna
Ze względu na gwarancyjny cel regulacji, ochrona pracowników przewidziana
w art. 231 k. p. ma charakter:
■ powszechny,
■ bezwzględny.
Działaniem przepisu objęte są wszystkie podmioty prawa pracy, u których następuje przejęcie. Wyłączenie lub ograniczenie jego stosowania może wynikać
tylko z innego przepisu (np. wygaszenie
stosunków pracy na podstawie art. 107
ust. 5 ustawy z 13 lipca 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy). Nie może to być jednak przepis aktu prawa miejscowego (wyrok SN z lipca 2005 r. II PK 353/04, OSNP
z 2006 r. Nr 17-18, poz. 261).
Dokończenie na stronie 18.
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Dobre praktyki
w budownictwie
System antyupadkowy Alsipercha zabezpieczający pracownika przed upadkiem z wysokości, np. w trakcie układania
szalunków stropowych, belkowych i rozkładania elementów
drewnianych.

Pilarka do drewna z osłonami tarczy i innych elementów ruchomych, sprawnymi włącznikami, nieuszkodzonym złączem
siłowym. Widoczny przycisk awaryjny.

Zabezpieczenie krawędzi stropu systemowymi balustradami (poręcze ściskowe). Pracownicy wykonują prace na wysokości z samojezdnego podestu ruchomego. Do transportu i podtrzymywania elementu wielkogabarytowego (element
pierścienia konstrukcji wsporczej dachu) użyto żurawia wieżowego.
Pracownik trzyma ofoliowany rysunek techniczny (część projektu budowlanego),
co zapobiega uszkodzeniom mechanicznym i zawilgoceniu.
Zabezpieczenie wystających prętów zbrojeniowych osłonami PCV, które chronią
przed urazami, jakie mogą spowodować ostre końcówki prętów.

Zabezpieczenie skrajni stropu przed upadkiem z wysokości ba- Zamontowano pomosty robocze przy deskowaniach (szalunkach)
lustradami.
pod słupy, które zabezpieczają pracowników przed upadkiem
z wysokości podczas betonowania.

W trakcie wykonywania prac
zbrojarskich ciężki element
zbrojenia podtrzymywany
jest na uchwytach do zbrojenia (trójnogach wykonanych
z prętów zbrojeniowych).
Pracownicy wyposażeni są
w rękawice ochronne.

Dokończenie ze strony 15.

Pod nowym
szefem
Przepis ma charakter bezwzględny.
Oznacza to, że wola podmiotów co do jego niestosowania jest wyłączona. Uzgodnienia między stronami nie mogą wykluczyć lub zmienić skutku przejścia zakładu
pra cy lub je go czę ści (wy rok SN
z 3 kwietnia 2007 r. II PK 245/06, lex
nr 31787). Jak silna jest ochrona pracownika przewidziana w tym przepisie ukazuje sentencja wyroku Sądu Najwyższego
z 6 stycznia 1995 r. (I PRN 116/94, OSNP
z 1995 r. Nr 12, poz. 145) „Przepis
art. 231 § 2 k. p. normuje status prawny
pracowników w sytuacji przejęcia zakładu
pracy w całości lub części przez inny zakład pracy i stanowi lex specialis w stosunku do art. 11 k. p. i art. 30 k. p. Trwałość
stosunku pracy wynikająca z obowiązku zakładu pracy zatrudnienia pracowników
przejmowanego w całości lub części zakładu pracy wynika wprost z art. 231 § 2 k.p.
chociażby zakłady pracy umówiły się inaczej.” Podobnie w wyroku Sądu Najwyższego z 29 sierpnia 1995 r. (I PRN 38/95,
OSNP z 1996 r. Nr 6, poz. 83). „Przejęcie
zakładu pracy w rozumieniu art. 231 § 2
k.p. ma miejsce także wówczas, gdy dotychczasowy i przejmujący pracodawcy nie działali zgodnie dla osiągnięcia tego celu, natomiast doszło do faktycznego przejęcia
majątku i zadań zakładu pracy.”
Dla skutku przejęcia nie ma znaczenia,
czy w oparciu o przejęty zakład lub jego
część będzie prowadzona taka sama działalność jak dotychczas czy ulegnie ona
zmianie. Nie jest wymagana też wola zatrudnionych pracowników (uchwała SN
z 19 stycznia 1993 r. I PZP 70/92,
OSNCP 1993r. Nr 6 poz. 100).
Podsumowując należy stwierdzić, że wyżej omawiane przepisy zapewniają skuteczną ochronę praw pracowników w przypadku przejęcia zakładu pracy lub jego części.
Artur Brzeziński
OIP Lublin

Przypisy
6

Zobowiązania solidarne reguluje kodeks cy wil ny w prze pi sach Dzia łu I (art. 366-378).
7
A. Marek, Przejście zakładu na innego pracodawcę, Służba Pracownicza nr 2
z 2008 r. s. 27.
8
A. Marek, Przejście zakładu na innego pracodawcę, Służba Pracownicza nr 2
z 2008 r. s. 23.
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Urlop ojcowski

Gdy pracownik
zostaje tatą

Łukasz Szpilski

Od początku br. pracownicy mogą korzystać z nowych uprawnień rodzicielskich: z dodatkowego urlopu macierzyńskiego,
dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego
oraz z urlopu ojcowskiego, który będzie przedmiotem dalszych rozważań. Podstawą prawną tych instytucji prawnych
jest Ustawa z 6.12.2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2008 r., Nr 237, poz. 1654).
Wcześniej ojcowie mogli korzystać
z urlopu macierzyńskiego tylko w sytuacji,
gdy matka dziecka wykorzystała co najmniej czternaście tygodni i zrezygnowała
z pozostałej części urlopu oraz z urlopu wychowawczego.
Niewątpliwie urlop ojcowski jest doskonałym rozwiązaniem i udogodnieniem dla
obojga rodziców. Dzięki niemu ojciec może spędzić więcej czasu z rodziną. Co najważniejsze – umożliwia wzmocnienie więzi z dzieckiem i jest również pewną formą
wsparcia dla matki dziecka.

Skandynawia liderem
Na przestrzeni ostatnich lat można zaobser wować wzrost znaczenia urlopów ojcowskich w państwach europejskich.
Wprawdzie zdarza się, że nie są one
prawnie uregulowane (np. Irlandia), jednak taka sytuacja występuje wyjątkowo.
Najczęściej ojcowie mają możliwość skorzystania z kilku dni wolnego na spędzenie czasu z dzieckiem. W niektórych krajach urlop ten ma charakter obligatoryjny
np. w Belgii urlop ojcowski wynosi 10 dni,
w tym 3 dni są obowiązkowe.
Najlepiej w Europie rozwinięta jest instytucja urlopów rodzicielskich w państwach skandynawskich. Tam urlopy ojcowskie kategoryzowane są szerzej jako suma
urlopów przyznawanych rodzicom. W Danii rodzice mają 52 tygodnie na spędzenie
czasu ze swoim nowo narodzonym dzieckiem. Ojcu przysługują dwa tygodnie,
matce 18, a następne 32 tygodnie do podziału mają między sobą, według własnego uzna nia (www. twoja eu ro pa.
pl/1360/urlop-ojcowski-w-europie).

przewidują możliwości dzielenia tego urlopu na części ani udzielania go w dniach.
Jest on niepodzielny i przysługuje w pełnym wymiarze tygodnia, a od 2012 roku
dwóch tygodni.
Warunkiem udzielenia urlopu ojcowskiego jest złożenie przez pracownika pisemnego wniosku przynajmniej na 7 dni
przed dniem rozpoczęcia tego urlopu. Pracodawca ma obowiązek uwzględnienia
wniosku pracownika.
Urlop ojcowski jest płatny. Zgodnie
z art. 29 ust. 5a Ustawy z 25.06.1999 r.
o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. nr 77 z 2010 r.,
poz. 512) za okres urlopu ojcowskiego
pracownikowi przysługuje zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego.

Pod ochroną
Wobec pracownika przebywającego
na urlopie ojcowskim stosujemy ochronę
analogiczną jak w przypadku pracownicy
w ciąży. Taka szczególna ochrona polega
przede wszystkim na:
● zakazie wypowiadania przez pracodawcę i rozwiązywania umów o pracę,
● zakazie zmiany warunków pracy
i płacy w drodze wypowiedzenia zmieniającego,
● zakazie rozwiązywania umów o pracę bez wypowiedzenia z przyczyn niezawinionych przez pracownika.
● w przypadku stosowania szczególnej
ochrony można rozwiązać stosunek pracy
z pracownikiem przebywającym na urlopie
ojcowskim tylko w dwóch przypadkach:

Do pracownika przebywającego na urlopie ojcowskim stosujemy odpowiednio:
art. 45 § 3, art. 47, art. 50 § 5, art. 57 § 2,
art. 163 § 3, art. 165 pkt 4, art. 166 pkt 4,
art. 1831§ 1 oraz art. 1832 k. p.

Nie dla wszystkich
Po wejściu w życie art. 1823 k. p. dotyczącego urlopu ojcowskiego okazało się,
że z tego prawa nie mogą skorzystać
wszystkie grupy zawodowe. Przepisy
ustawy z 11.09.2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. nr 90
z 2010 r., poz. 593) odsyłają jedynie
do stosowania przepisów kodeksu pracy
określających zasady i wymiar urlopu macierzyńskiego oraz urlopu wychowawczego. Aby żołnierz zawodowy mógł sko-

Urlop ojcowski w Polsce, od momentu jego wprowadzenia, cieszy się dużym zainteresowaniem. W 2010 r. i w 2011 r. pracownik-ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze jednego tygodnia. Od stycznia 2012 roku
urlop ten będzie wynosił dwa tygodnie. Tydzień urlopu zgodnie z art. 1831§ 1 k. p.
odpowiada 7 dniom kalendarzowym.

Może,
ale nie musi
Urlop ojcowski ma charakter fakultatywny. Pracownik może z niego skorzystać
w każdym momencie do ukończenia przez
dziecko 12 miesiąca życia. Nie ma znaczenia, czy w tym samym czasie matka korzysta z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego bądź z urlopu
wychowawczego. Prawo to przysługuje również ojcu dziecka, który wcześniej skorzystał z urlopu macierzyńskiego w części niewykorzystanej przez matkę lub z dodatkowego urlopu macierzyńskiego (Kodeks pracy. Komentarz., R. Celeda, E. Chmielek-Łubińska, L. Florek, G. Goździewicz, A.
Hintz, A. Kijowski, Ł. Pisarczyk, J. Skoczyński, B. Wagner, T. Zieliński, LEX, 2009,
wyd. V).
Przepisy kodeksu pracy nie uzależniają wymiaru tego urlopu od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie. Dlatego wymiar urlopu ojcowskiego w przypadku porodu mnogiego jest taki sam jak przy urodzeniu jednego dziecka.
Główny Inspektor Pracy w piśmie
z 29 stycz nia br. (GPP-316-4560-31/10/PE/RP) stwierdził, że przepisy kodeksu pracy dotyczące urlopu ojcowskiego nie
I P 9/2010

Okres pobierania zasiłku macierzyńskiego jest zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 7 ustawy z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. nr 153 z 2009 r., poz. 1227)
okresem składkowym.
Pracodawca i Zakład Ubezpieczeń Społecznych wymagają od pracownika, oprócz
wniosku o udzielenie urlopu ojcowskiego,
również odpisu aktu urodzenia dziecka
oraz oświadczenie, że zasiłek macierzyński przysługujący pracownikowi w czasie
przebywania na urlopie ojcowskim nie został pobrany z innego tytułu. Wskazane dokumenty są niezbędne do wypłaty świadczenia.
9/2010 IP

● z powodu ogłoszenia upadłości lub
likwidacji pracodawcy,
● bez wypowiedzenia, z przyczyn zawinionych przez pracownika, gdy reprezentująca go zakładowa organizacja związkowa wyraziła na to zgodę.

War to w tym miejscu wspomnieć
o uchwale Sądu Najwyższego z 18.03.2008
r. (syg. akt II PZP 2/08), w której sąd stwierdził, że w sytuacji, gdy u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa, bądź taka organizacja funkcjonuje, ale nie reprezentuje interesów pracownicy, dopuszczalne jest
rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia w okresie ciąży pracownicy.

rzystać z urlopu ojcowskiego w ustawie
o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych
powin no być wy raź ne ode sła nie
do art. 1823 k. p., którego do dnia dzisiejszego nie ma. Minister obrony narodowej
Bogdan Klich, w odpowiedzi z 17.02.2010 r.
na inter pelację nr 14132, podkreślił, że
fundamentalną zasadą pełnienia zawodowej służby wojskowej jest pełna dyspozycyjność żołnierzy, a specyfika ich służby
nie uzasadnia stosowania wobec nich
wszystkich uprawnień pracowniczych
(orka2.sejm.gov.pl).
Łukasz Szpilski
OIP Zielona Góra
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Prawo

Dotknięci
kryzysem
Andrzej Pawłowski

Światowy kryzys finansowy, który wywarł wpływ na sytuację
na rynku pracy przyczynił się do wprowadzenia w polskim
ustawodawstwie działań mających na celu przeciwdziałanie
i łagodzenie owych skutków. 22 sierpnia 2009 r. weszła w życie ustawa z 1 lipca ub. r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców tzw. ustawa
antykryzysowa. Uchwalenie jej było wynikiem uzgodnień pomiędzy głównymi partnerami, tj. reprezentatywnymi organizacjami związkowymi i organizacjami pracodawców.
Ustawa antykryzysowa ma ograniczony
zakres podmiotowy ponieważ nie jest adresowana do wszystkich pracodawców. Kluczowe znaczenie ma tutaj art. 3 ustawy antykryzysowej, w myśl której, przepisy
ustawy stosuje się do przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ustawy z 2 lipca 2004 r.
o swobodzie działalności gospodarczej.
W stosunku do pracodawców nie będących
przedsiębiorcami stosuje się dotychczas
obowiązujące regulacje kodeksu pracy.
Omawiana ustawa antykryzysowa wprowadza w cytowanym art. 3 rozróżnienie
na „przedsiębiorców w przejściowych trudnościach finansowych”, dotkniętych kryzysem oraz pozostałych przedsiębiorców. Należy tutaj nadmienić, iż ustawa w pełnym
zakresie ma zastosowanie do przedsiębiorców będących w przejściowych trudnościach finansowych. Daje im m.in. możliwość objęcia pracowników przestojem
ekonomicznym, obniżenia wymiaru czasu
pracy, uzyskania pomocy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, dofinansowania kosztów szkolenia lub studiów
podyplomowych z Funduszu Pracy. Do pozostałych natomiast przedsiębiorców odnoszą się tylko wybrane elementy takie jak
np. możliwość przedłużania okresów rozliczeniowych, wprowadzanie indywidualnych rozkładów czasu pracy, ograniczenia
w zatrudnianiu na podstawie umów o pracę na czas określony.

Przejściowe trudności
Do głównych przesłanek uznania przedsiębiorcy za przedsiębiorcę w przejściowych trudnościach finansowych, oprócz
przesłanek wynikających z ogólnej defini-
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cji przedsiębiorcy z art. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej należą:
– spadek obrotów gospodarczych rozumianych jako sprzedaż, nie mniej jednak niż
o 25 proc., liczony w ujęciu ilościowym lub
wartościowym w ciągu trzech kolejnych miesięcy po 1 lipca 2008 r. w porównaniu z analogicznymi trzema miesiącami w okresie
od 1 lipca 2007 r. do 30 czerwca 2008 r.,
– brak zaległości w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz i Fundusz Pracy, z wyjątkiem przypadku, gdy zadłużony pracodawca zawarł porozumienie w sprawie spłaty
zadłużenia i terminowo opłaca raty lub korzysta z odroczenia terminu płatności albo zaleganie w regulowaniu składek
na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz i Fundusz Pracy powstało za okres rozliczeniowy po
1 lipca 2008 r., a program naprawczy, o którym mowa w punkcie 5, przewiduje pełną
spłatę tych zobowiązań,
– brak przesłanek do ogłoszenia upadłości,
– brak stwierdzenia na dzień 1 lipca 2008 r. trudnej sytuacji ekonomicznej
w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa unijnego,
– opracowanie przez przedsiębiorcę programu naprawczego,
– nieotrzymanie pomocy publicznej
na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
ze środków Funduszu Pracy, a w przypadkach otrzymania takiej pomocy, ale od dnia
wydania decyzji o otrzymaniu pomocy
publicznej na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bez-

robotnego ze środków Funduszu Pracy
upłynęło co najmniej 12 miesięcy.
Ostat nim ele men tem ko niecz nym
do uzyskania statusu przedsiębiorcy
w przejściowych trudnościach finansowych jest uzyskanie zaświadczenia potwierdzającego spełnienie wszystkich przesłanek. Zaświadczenie wydaje właściwy minister bądź marszałek województwa.
Należy podkreślić, iż przyjęte w ustawie
rozwiązania mają charakter wyłącznie
czasowy i obowiązywać będą do 31 grudnia 2011 roku.

Działalność gospodarcza
Przedsiębiorcą, w rozumieniu art. 4
ustawy z 2 lipca 2004 roku o swobodzie
działalności gospodarczej jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,
wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.
Z pojęciem przedsiębiorcy ściśle związana jest definicja działalności gospodarczej określona w art. 2 ustawy. Zgodnie
z tym przepisem, działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa
oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność
zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Dla uznania określonej
działalności za działalność gospodarczą, konieczne jest łączne spełnienie trzech warunków: dana działalność musi być działalnością zarobkową (dążenie danego podmiotu do osiągnięcia zysku przez wykonywanie określonej działalności), działalnością
wykonywaną w sposób zorganizowany
oraz w sposób ciągły (istotny jest zamiar
powtarzalności określonych czynności celem osiągnięcia dochodu).
Podmioty spełniające kryterium podmiotowe mogą być uznane za przedsiębiorców jeżeli wykonują działalność gospodarczą określoną w art. 2 ustawy o swobodzie
działalności gospodarczej tj. prowadzą
w sposób zorganizowany i ciągły działalność mającą na celu uzyskanie korzyści majątkowej, która związana jest m.in. z działalnością wytwórczą, budowlaną, handlową
lub usługową.

Przykładowy katalog
przedsiębiorców
● Osoba fizyczna – prowadząca działalność gospodarczą we własnym imieniu
i na własny rachunek np. rzemieślnik.
● Osoba prawna – Skarb Państwa
oraz jednostki organizacyjne, którym
przepisy szczególne przyznają zdolność
prawną.
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● Jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa
przyznaje zdolność prawną.
● Wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.
● Spółka osobowa (spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna) – warunkiem
jest prowadzenie przedsiębiorstwa w celach zarobkowych.
● Spółka kapitałowa (spółka z o. o.,
spółka akcyjna).
● Spółka kapitałowa w organizacji,
jest to spółka w fazie po zawarciu umowy
spółki do czasu jej rejestracji w KRS.
● Spółdzielnia mieszkaniowa – SN
w wy ro ku z 25 czerwca 1991 ro ku III CZP 53/91 uznał, iż spółdzielnia
mieszkaniowa jest podmiotem gospodarczym w rozumieniu art. 4922 § 1 k. p. c.
● Samodzielny publiczny zakład opieki
zdrowotnej, niepubliczny zakład opieki
zdrowotnej – zgodnie ze stanowiskiem
Komisji Prawnej GIP z 26 listopada 2009
roku w sprawie stosowania do ZOZ przepisów: ustawy z 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej, ustawy

na świadczenia zdrowotne (art. 35 uzoz),
a także uczestniczy w obrocie gospodarczym
zawierając samodzielnie umowy cywilnoprawne z innymi przedsiębiorcami. Wszystko to pozwala uznać, że działalność samodzielnych publicznych zakładów opieki
zdrowotnej jest działalnością gospodarczą.

z 1 lipca 2009 roku o łagodzeniu skutków
kryzysu ekonomicznego dla pracodawców
i przedsiębiorców. Sąd Najwyższy w uchwale z 11 maja 2005 r. III CZP 11/2005
OSNC 2006/3 poz. 48 stwierdził, iż samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
wprawdzie tylko wyjątkowo może pobierać
opłaty za swoje świadczenia od świadczeniobiorców (art. 33 ust. 1 uzoz), ale świadczenia te są finansowane ze środków publicznych na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Zakład otrzymuje zatem
zapłatę za wykonane usługi medyczne, tyle że nie od pacjentów, a przez rozliczenia
z Narodowym Funduszem Zdrowia. Ponadto, prowadząc szeroko rozumiane usługi medyczne może zawierać umowy, których
przedmiotem jest udzielanie zamówień

■ Spółka cywilna.
■ Przedsiębiorcą nie może być osoba
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Nie są przedsiębiorcami
■ Stowarzyszenie, fundacja – pod warunkiem, że nie podejmą działalności gospodarczej.
■ Publiczny zakład opieki zdrowotnej
prowadzony w formie jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego – zgodnie ze
sta nowi skiem Ko mi sji Praw nej GIP
z 26 listopada 2009 roku w sprawie stosowa nia do zoz prze pi sów: usta wy
z 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, ustawy z 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracodawców i przedsiębiorców.
■ Gmina.
■ Syndyk oraz zarządca masy upadłościowej – prowadzona działalność gospodarcza nie jest wykonywana we własnym imieniu tylko w imieniu zarządzanej masy.

małoletnia, gdyż nie ma ona pełnej zdolności do czynności prawnych, także osoba ubezwłasnowolniona częściowo czy
całkowicie, bowiem ubezwłasnowolnienie
skutkuje utratą pełnej zdolności do czynności prawnych.

Nie jedno ma imię
Pojęcie przedsiębiorcy w polskim ustawodawstwie nie jest jednolite, bowiem jak
wskazuje doktryna, termin „przedsiębiorca” i termin „podmiot prowadzący działalność gospodarczą” w świetle różnych aktów prawnych nie zawsze pokrywają się ze
sobą.1 Przykładowe definicje:

– w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji: za przedsiębiorców uważa się
osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości
prawnej, które prowadząc, chociażby
ubocznie, działalność zarobkową lub zawodową uczestniczą w działalności gospodarczej;
– w ustawie z 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny, art. 431: przedsiębiorcą jest
osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka
organizacyjna, o której mowa w art. 331 §1
czyli jednostka niebędąca osobą prawną,
której ustawa przyznaje zdolność prawną,
prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;
– w ustawie z 5 lipca 2001 roku o cenach: przedsiębiorcą jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu prawa działalności gospodarczej, a także osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt,
ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa
i rybactwa śródlądowego;
– w ustawie z 14 lutego 2003 roku
o udostępnianiu informacji gospodarczej:
za przedsiębiorców uznaje się przedsiębiorców w rozumieniu działalności gospodarczej oraz spółdzielczą kasę oszczędnościowo- kredytową, wspólnotę mieszkaniową
oraz spółdzielnię mieszkaniową w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych
jej członków.
Globalny kryzys gospodarczy spowodował wyraźne spowolnienie wzrostu gospodarczego w Polsce. O ile bowiem wzrost
PKB w I kwartale 2008 r. wyniósł 6,1%,
o tyle w I kwartale 2009 r. jego dynamika zmalała do 0,8%.2 W tej sytuacji głównym celem tzw. ustawy antykryzysowej stało się ratowanie zagrożonych miejsc pracy kosztem uelastycznienia np. przepisów
o czasie pracy oraz wsparcia finansowego
przedsiębiorców. Z przepisów ustawy,
która była przedmiotem rozważań, mogą
skorzystać nie tylko przedsiębiorcy w trudnej sytuacji ekonomicznej, ale także
w ograniczonym zakresie wszyscy przedsiębiorcy niezależnie od swojej kondycji finansowej.
Andrzej Pawłowski
OIP Poznań

Przypisy
1
Komentarz do art. 4 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 07.155.1095), [w:] A. Powałowski (red.), S. Koroluk, M. Pawełczyk,
E. Przeszło, K. Trzciński, E. Wieczorek,
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, ABC, 2007.
2
http://www.stat.gov.pl/gus/5840_1338
_PLK_HTML.htm [dostęp 30.06.2009]
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W mediach
W drugiej połowie września, w telewizji ponownie zobaczymy
spoty poświęcone bezpieczeństwu pracy w budownictwie. Rusza nowa edycja kampanii Państwowej Inspekcji Pracy. Tym
razem akcent postawiony zostanie na koszt wypadku przy pracy – niewspółmiernie wyższy od kosztów inwestycji w sprzęt
i organizację pracy, zapewniających bezpieczne wykonanie
robót budowlanych. Każdy inwestor może wesprzeć kampanię
wywieszając tablicę z hasłem „Szanuj życie”.
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Kampania informacyjna ma na celu
zwiększenie świadomości zagrożeń zawodowych w budownictwie (w szczególności
zagrożeń związanych z pracą na wysokości),
budowanie zaangażowania grup docelowych
na rzecz poprawy standardów bezpieczeństwa pracy, a także zwiększenie wiedzy dotyczącej stosowania środków ochrony zbiorowej. Adresatami tegorocznych działań są
przede wszystkim pracodawcy, przedsiębiorcy oraz osoby odpowiedzialne za podejmowanie decyzji inwestycyjnych – w tym
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – w firmach sektora budowlanego.
Kampania medialna zainaugurowana
zostanie konferencją prasową Głównego Inspektora Pracy – 23 września. W 4 stacjach
telewizyjnych (TVN 24, TVN CNBC, Polsat News i TVP INFO) i rozgłośniach radiowych RMF FM i Radio ESKA rozpocznie się emisja spotów informacyjnych.
Kampania prowadzona będzie również
za pośrednictwem portalu Interia.pl, a także prasy codziennej i branżowej.
Do czynnego wsparcia kampanii zaproszone są największe firmy budowlane,
które otrzymają wielkoformatowe plansze z hasłem kampanii do umieszczenia
w widocznym miejscu na terenie inwestycji drogowych, mostowych, budynkach
wznoszonych w centrach miast.
Każdy zainteresowany inwestor otrzyma
samoprzylepne plakaty „Szanuj życie”
do umieszczenia na terenie budowy (na ten
cel przygotowanych zostanie 20 tysięcy naklejek). Marketom budowlanym chcemy zaproponować wydzielenie stref bezpieczeństwa, w których zgromadzone zostaną
środki ochrony indywidualnej i zbiorowej.
Mamy nadzieję, że akcja promocyjna
prowadzona w mediach, podobnie jak z roku ubiegłym, przyczyni się do wsparcia działań prewencyjnych prowadzonych przez inspektorów pracy i pracowników merytorycznych w całym kraju.
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Mężczyzna – osoba organizująca roboty budowlane wchodzi do rozświetlonego marketu. Obojętnie mija półki, na których leżą zabezpieczenia indywidualne i zbiorowe wykorzystywane podczas prac na wysokości.

Idąc dalej z zaskoczeniem dostrzega na półkach obiekty symbolicznie związane z wypadkami przy pracy.
Kołnierz ortopedyczny, wózek inwalidzki – wszystko ma swoją cenę – to koszty lekceważenia zagrożeń.

Na końcu regału stoją fotografie. W gronie rodzin, przyjaciół, w grupie kolegów nie ma jednak jednej z osób.
Jej sylwetka jest czarna. Ten człowiek zginął na budowie. W markecie gaśnie światło. Nasz bohater stawia
tablicę z hasłem kampanii „Szanuj życie. Bezpieczna praca na wysokości”
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Nowości wydawnicze PIP

Ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna

Czytaj stale! Nie prowadź bez przerwy

Nie daj się nabić w butlę!
Jednym z podstawowych obowiązków dostawy gazu, który ma bezpośredni wpływ
na bezpieczeństwo konsumentów, jest napełnianie butli wyłącznie przez uprawnione rozlewnie gazu płynnego. Napełnianie butli
w nieuprawnionej rozlewni lub zakup butli
z mało wiarygodnego źródła wiąże się
z ogromnym ryzykiem. (…)
Kontrole przeprowadzone przez Państwową Inspekcję Pracy potwierdzają, że nie
wszystkie podmioty na rynku stosują się
do obowiązujących przepisów i nie uzyskują pisemnej zgody firmy-właściciela znaku towarowego na napełnianie butli gazowej z innym znakiem towarowym” – donosił Super
Express w lipcu br. Właśnie rozpoczęła się,
zainicjowana przez Polską Organizację Gazu Płynnego, kampania „Nie daj się nabić
w butlę”. Patronat nad przedsięwzięciem objęła m.in. Państwowa Inspekcja Pracy.
Ogólnopolska kampania ma charakter
edukacyjno-informacyjny. POGP chce przede
wszystkim informować użytkowników butli
o zasadach działania rynku gazu w butlach
i ostrzegać przed skutkami oraz konsekwencjami korzystania z butli napełnionych
przez nieuprawnione podmioty. Butle gazowe są praktyczne i bezpieczne, jeżeli są właściwie użytkowane oraz wiadomo, kto odpowiada za ich stan techniczny. Niewłaściwe postępowanie może mieć tragiczne skutki.
Warto pamiętać, że nieprawidłowe użytkowanie butli gazowej jest równoznaczne ze
stworzeniem zagrożenia nie tylko dla siebie,
ale także dla swojej rodziny czy sąsiadów.
Według badań opinii publicznej z 2009 roku, w Polsce z butli gazowych korzysta prawie sześć milionów gospodarstw domowych, co oznacza, że prawie co drugie gospodarstwo domowe ma wpływ na bezpieczeństwo obrotu butlami gazowymi. W obrocie
handlowym natomiast znajduje się około
11 milionów 11-kilogramowych butli gazowych. Każda z nich jest napełniania co najmniej trzy razy w roku (ponad 32 mln napełnień). Butli gazowej używa się głównie
do gotowania, ale także do ogrzewania,
do zasilania parasoli grzewczych, grilli, wózków widłowych. Większość urządzeń na gaz
płynny znajduje się jednak w budynkach
mieszkalnych. Powszechność i miejsce użytkowania butli gazowych w Polsce powoduje,
że wszelkie nieprawidłowości niosą duże ryzyko dla milionów Polaków.
Polska Organizacja Gazu Płynnego dostrzega znaczący wzrost liczby zdarzeń niebezpiecznych z udziałem butli gazowych
w ciągu ostatnich trzech lat. Okazuje się, że
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średnio raz w tygodniu dochodzi do wypadku, w wyniku którego, oprócz strat majątkowych, ludzie doznają uszczerbku na zdrowiu,
a nawet tracą życie. Dlatego POGP uważa
za konieczne podjęcie działań profilaktycznych, które przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników butli. Kampania
„Nie daj się nabić w butlę” jest więc odpowiedzią na tę rosnącą statystykę.
Główne cele podejmowanych działań to:
– wzrost świadomości konsumenta o mechanizmach rynku gazu w butlach;
– ostrzeżenie przed skutkami i konsekwencjami korzystania z butli gazowych napełnionych przez nieuprawnione do tego podmioty;
– utrwalenie modelu obrotu butlą firmową, jako gwaranta bezpieczeństwa użytkowników gazu w butlach, w tym zwrócenie uwagi na prawidłowe oznakowanie butli;
– poprawa bezpieczeństwa użytkowników
butli gazowych w Polsce.
Adresatami kampanii są dwie grupy:
– media – gdyż relacjonowane przez nie
wypadki z udziałem butli gazowych mają charakter sensacji. Opisywane są działania
służb, które skupiają się na usuwaniu skutków. Niewiele mówi się o tym, jak konsument
może wpływać na bezpieczeństwo obrotu butlami gazowymi, jak zapobiegać wypadkom
oraz co robić, kiedy nastąpi wybuch;

Państwowa Inspekcja Pracy uczestniczy
w realizacji Krajowej Strategii Kontroli przepisów w zakresie czasu jazdy i czasu postoju, obowiązujących przerw i czasu odpoczynku kierowców. Strategia realizowana jest
przez organy uprawnione do kontroli
w tym zakresie: In-

– konsumenci – bo świadomy wybór bezpiecznej butli leży właśnie po stronie konsumenta, dlatego też powinien on mieć odpowiednią wiedzę z zakresu prawidłowego
oznakowania butli gazowych, wszystkich
etapów jej obrotu, jak również konsekwencji wynikających z nieprawidłowego użytkowania. Należy pamiętać o prawie konsumenta do rzetelnej informacji o pochodzeniu produktu. Odpowiedzialnym za produkt – gaz
w butli – jest właściciel znaku towarowego
umieszczonego trwale na powierzchni butli.
Więcej na temat kampanii „Nie daj się nabić w butlę” na stronie internetowej Polskiej
Organizacji Gazu Płynnego
http://pogp.pl

Siedem przykazań użytkowników butli gazowych:
1. Nie kupuj butli, która nie posiada ważnej legalizacji – legalizacji butli
dokonuje się z reguły co 10 lat; jeśli data legalizacji znajdująca się na tabliczce znamionowej jest nieaktualna, oznacza to, że butla nie nadaje się
do użytku.
2. Nie kupuj butli w przypadkowym, niesprawdzonym punkcie – nie ulegaj pozorom okazji cenowych; napełnianie butli w nieprzystosowanych
do tego miejscach jest zabronione.
3. Nie ignoruj braku jednolitości oznakowania butli – każdy legalnie działający dostawca w Polsce ma zastrzeżony dla siebie kolor butli, dodatkowo
nazwa firmy na plombie znajdującej się na zaworze powinna być zgodna
z nazwą znajdującą się na butli.
4. Nie wyrzucaj plomby z folii termokurczliwej i paragonu – plomba bowiem identyfikuje firmę napełniającą i świadczy o jej legalności; paragon
jest dowodem zakupu usługi okazywanym w razie reklamacji.
5. Nie przegap terminu przeglądu instalacji wewnętrznej – każda instalacja gazowa powinna być sprawdzana przynajmniej raz w roku.
6. Nie przechowuj pełnych, niepełnych ani opróżnionych butli w piwnicy i innych pomieszczeniach poniżej poziomu terenu – gaz płynny, jako
cięższy od powietrza może gromadzić się w zagłębieniach.
7. Nie sprawdzaj szczelności butli przy użyciu otwartego ognia
– na przykład zapaloną zapałką.
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spekcję Transportu
Drogowego, Policję, Straż Graniczną, Służbę Celną i PIP. Nasza inspekcja realizuje temat prewencyjny
i kontrolny dotyczący bezpieczeństwa
pracy kierowców, ze szczególnym
uwzględnieniem przestrzegania
norm czasu pracy. Ważnym elementem tych działań są wydawnictwa.
Niedawno została opublikowana ulotka zaadresowana do kierowców oraz
broszura „Czas pracy kierowców”.
Małgorzata Zofia Staszewska
omawia w niej przepisy, regulujące
czas pracy kierowców, jego ewidencjonowanie i rozliczanie. Wyjaśnia, prawa przysługujące podczas
dyżuru, przerwy lub odpoczynku,
wskazuje obowiązki, ciążące na pracodawcach. Atutami publikacji jest
przyjazna dla czytelnika forma pytań i odpowiedzi oraz omówienia ciekawych przykładów. Taka konstrukcja książki ułatwia
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zrozumienie przepisów. Publikację polecamy w szczególności właścicielom i zarządom firm transportowych, logistycznych,
spedycyjnych, a także kierowcom.
Obowiązek przygotowania dokumentacji oceny ryzyka zawodowego
bywa dla wielu pracodawców, zwłaszcza prowadzących niewielkie kilkuosobowe firmy, kłopotliwym
i nie wdzięcz nym za ję ciem. Sprawa jest dla wielu nieco zagmatwana, ponieważ istnieje kilka metod.
Sam wybór metody nastręcza już trudności. Najnowsza
publikacja zatytułowana „Jak
ocenić ryzyko zawodowe?”, to
licząca 48 stron broszura, której autorem jest Czesław Kowalczyk. Wydawnictwo przeznaczone jest dla pracodawców
małych firm, którzy chcą samodzielnie przygotować ocenę ryzyka zawodowego oraz uporządkować swoją wiedzę. Autor w sposób
przystępny definiuje ocenę ryzyka
zawodowego. Przedstawia, jaki jest

zakres oceny i związane z nimi procedury. Dzięki przeprowadzonej ocenie ryzyka zawodowego pracodawca będzie mógł

zminimalizować zagrożenie w miejscu
pracy, oraz przygotować dokumentację,
która zapewne zainteresuje inspektora
pracy przy najbliższej kontroli.

Jednym ze źródeł zagrożenia wypadkowego na wsi są niebezpieczne czynniki chemiczne używane w gospodarstwach rolnych. Publikacja Tomasza
Grausza pt. „Chemia dla rolników, poradnik bhp” jest zaadresowana do rolników, z nadzieją, że po jej przeczytaniu będą umieli przeciwdziałać zagrożeniom oraz potrafią rozpoznawać
i zmniejszać ryzyko związane z używaniem czynników toksycznych, a także
będą wykorzystywali środki chemiczne
zgodnie z instrukcją. Broszura zawiera też między innymi informacje dotyczące klasyfikacji środków chemicznych
stosowanych w rolnictwie, sposobów
transportu, przechowywania, sporządzania roztworów i udzielania pierwszej
pomocy. Uzupełnieniem treści zawartych w publikacji jest spis literatury fachowej i obowiązujących przepisów
prawnych. Jest także niespodzianka
– afisz ze znakami ostrzegawczymi stosowanymi na etykietach chemikaliów
znakomicie nadający się do powieszenia
w pomieszczeniach, w których rolnicy przechowują wyroby chemiczne.

25

EURONEWSY
Dumping socjalny

Przegląd informacji zamieszczanych na stronach internetowych i w biuletynach informacyjnych urzędów inspekcji
pracy Unii Europejskiej oraz organizacji międzynarodowych zajmujących się szeroko rozumianą problematyką
zdrowia zawodowego i ochrony pracy.

DANIA

Nowe układy zbiorowe w duńskim sektorze transportu i budownictwa pomogą zwalczyć dumping socjalny i dyskryminację
pracowników zagranicznych. Mimo że główny cel pracowników
jakim jest pełna odpowiedzialność solidarna wykonawców i podwykonawców nie został osiągnięty, nowe porozumienia zwiększą
uprawnienia związków zawodowych w zakresie prewencji dumpingu socjalnego i promocji, ściślejszej współpracy pomiędzy partnerami społecznymi.

Plan zdrowotny

FRANCJA

Ministerstwo Pracy, Zatrudnienia i Służby Publicznej przedstawiło drugi plan zdrowotny na lata 2010-2014. Jego celem jest
m.in. poprawa znajomości zagadnień z dziedziny zdrowia zawodowego, kontynuacja aktywnej polityki zapobiegania ryzyku zawodowemu czy zachęcanie do zapobiegania ryzyku w przedsiębiorstwach, zwłaszcza w małych i średnich oraz w bardzo małych.
Nowy plan wpisuje się w bardziej ogólny kontekst działań
wspólnotowej strategii europejskiej w dziedzinie zdrowia na lata 2007-2012 zakładającej zmniejszenie ogólnej liczby wypadków
w pracy o 25%. Dotyczy on również zwiększenia aktywności zawodowej seniorów, wdrożenia przez producentów, importerów
i użytkowników przepisów chroniących pracowników przed ryzykiem chemicznym oraz zwiększenia wrażliwości służb na niektóre typy ryzyka, takie jak ryzyko psychospołeczne oraz nowe
rodzaje ryzyka, w tym ryzyko chemiczne.

Nowa Kampania

HISZPANIA

„Rzuć cień na zagrożenie słoneczne” to nowa kampania Fundacji na rzecz Pracy w Budownictwie. Dotyczy ona prewencji ryzyka związanego z działaniem słońca oraz występowaniem wysokich temperatur powietrza w okresie letnim, szczególnie w kontekście hipertermii. Każdego lata ponad milion pracowników z sektora budowlanego w Hiszpanii jest narażonych na specyficzne zagrożenia charakterystyczne dla sezonu letniego. Jedną z konsekwencji nadmiernego działania słońca jest hipertermia, objawiająca się podwyższeniem temperatury ciała ponad normalny poziom. Skutki przegrzania się organizmu można zauważyć bardzo
szybko i w wielu przypadkach konsekwencje zdrowotne są bardzo poważne. Kampania ma na celu informowanie o podstawowych symptomach hipertermii, jak również prezentować zasady
postępowania i udzielania pierwszej pomocy, w przypadku ich
wystąpienia. Informacje nt. kampanii dostępne są na stronie internetowej www.lineaprevención.com.

Choroby układu krążenia
Hiszpańskie Stowarzyszenie Kardiologiczne poprzez Hiszpańską Fundację na rzecz Chorób Serca i we współpracy z Hiszpań-
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skim Stowarzyszeniem Medycyny i Bezpieczeństwa w Pracy zainicjowało program pn. Przedsiębiorstwa Kardiozdrowe. Ma on
wpłynąć na obniżenie poziomu absencji w pracy spowodowanej
chorobami układu krążenia, które są uznawane w Hiszpanii za jedną z głównych przyczyn zwolnień lekarskich. Ustępują one jedynie lumbalgii, depresji i dolegliwościom mięśniowo-szkieletowym.
Jedno na sześć zwolnień lekarskich to rezultat chorób układu krążenia. Chcąc wpływać na poprawę stanu zdrowia swoich pracowników do przedsięwzięcia włączyły się duże przedsiębiorstwa takie jak: Coca-Cola, Danone, Sanofi-Aventis czy Cogal.

Najliczniejsi Polacy

ISLANDIA

W Reykjaviku ogłoszono dane dotyczące bezrobocia wśród cudzoziemców. Na skutek kryzysu i długów Islandii wzrosło ono
do 18 procent, co oznacza, że bez pracy pozostaje co szósty cudzoziemiec na wyspie. Aż 61 procent bezrobotnych stanowią Polacy. Przed utratą pracy wielu polskich obywateli pracowało w budownictwie lecz teraz szanse na zatrudnienie w tej branży są niewielkie. Polacy stanowią najliczniejszą grupę obcokrajowców na wyspie. Pomimo kryzysu ich liczba ciągle rośnie. Jeszcze rok temu
Polonia islandzka liczyła ponad 10 tys. osób, a obecnie jest o tysiąc większa.

Nowy dokument LUKSEMBURG
Minister Pracy, Zatrudnienia i Imigracji przedstawił nowy zbiór
przepisów zatytułowany „Umowa o pracę”. Uwzględnia on znaczące zmiany w prawie pracy wprowadzane od 1996 roku. Porusza m.in. kwestię ujednolicenia statusu pracowników fizycznych
i umysłowych oraz rozwoju prawa europejskiego. W sposób zwięzły i uporządkowany opisuje istotne przepisy kodeksu pracy i ich
interpretację, dzięki czemu przyczynia się do zwiększania znajomości prawa pracy. Dokument można pobrać bezpłatnie
w Ministerstwie Pracy i Zatrudnienia.

Część emerytury

NORWEGIA

W Nor wegii ustawowy wiek emerytalny to 67 lat. Od 2011 roku osoby należące do państwowego systemu emerytalnego będą miały możliwość pobierania części, tzn. 20%, 40%, 50%, 60%
lub 80% należnej emerytury już po osiągnięciu wieku 62 lat. Możliwe będzie również pobieranie częściowej emerytury i jednoczesne kontynuowanie pracy zawodowej. Z opcji pobierania części emerytury od 62 roku życia będą mogły skorzystać osoby, które zgromadzą odpowiednio wysoką sumę składek na swoim koncie, co bezpośrednio zależy od liczby lat pracy i wysokości wynagrodzenia, od którego odprowadzano składki. Nor weski Urząd
Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (NAV) udostępnia ubezpieczonym tzw. kalkulator emerytur, pozwalający sprawdzić, czy dana
osoba może wcześniej rozpocząć pobieranie części emerytury.
Uruchomiono ponadto numer infolinii, pod którym można uzyskać informacje o systemie i wyliczonych kwotach.
I P 9/2010

Na czarno

NIEMCY

Osiemdziesiąt procent ankietowanych Niemców uważa zatrudnienie nielegalnej pomocy w domu za oszustwo podatkowe i okradanie państwa. Mimo tego, Niemcy chętnie zatrudniają nielegalnych pracowników. Jak wynika z najnowszych badań, co piąte gospodarstwo domowe zatrudniło kiedyś pracownika na czarno. Najbardziej pożądane są sprzątaczki i opiekunki do dzieci np. z Polski. Eksperci szacują, że szara strefa w Niemczech pochłonie
w tym roku o 30 mld euro więcej, niż w ubiegłym roku. Z powodu niższych zarobków wielu Niemców będzie chciało sobie dorobić na czarno, albo zatrudnić kogoś po niższych kosztach.

Nowy GIP

PORTUGALIA

1 lipca br. José Luis Pereira Forte objął stanowisko Generalnego Inspektora Pracy w Portugalii. Jest sędzią. Posiada szerokie doświadczenie w sprawowaniu wyższych urzędów administracji publicznej. Prowadził zajęcia na uczelniach wyższych, a także
reprezentował Portugalię na wielu forach krajowych i międzynarodowych.

Wynagrodzenia

SŁOWACJA

Przemysł samochodowy na Słowacji przezwycięża recesję,
a związki zawodowe domagają się podwyżek wynagrodzenia. Koncern Volkswagen Slovakia dotknięty w 2009 r. spowolnieniem gospodarczym wyraził zgodę na 3% wzrost wynagrodzeń wraz z jednorazową wypłatą dodatku w wysokości 215 EUR. Działające w firmie związki zawodowe groziły akcjami protestacyjnymi po fiasku
wstępnych negocjacji w marcu 2010 r. Ostatecznie porozumienie osiągnięto kilka tygodni później.

Wypadki

WIELKA BRYTANIA

Brytyjska inspekcja pracy (HSE) opublikowała wstępne dane
statystyczne za rok ubiegły, z których wynika, że od 1 kwietnia 2009 do 31 marca 2010 w wypadkach przy pracy zginęło 151
pracowników, w porównaniu z liczbą 178 ofiar śmiertelnych rok
wcześniej i średnią liczbą 220 ofiar śmiertelnych w ciągu ostatnich 5 lat. Przewodnicząca HSE Judith Hackitt powiedziała: Wynik ten w dużym stopniu zawdzięczamy stosowaniu dobrych praktyk, wiodącej roli kierownictwa w sprawach bhp i angażowaniu
w nie pracowników. Niewątpliwie przyczyniły się do tego również
inne zjawiska, takie jak ograniczenie działalności w pewnych sektorach z powodu recesji i mniejsza liczba zatrudnianych nowych,
niedoświadczonych pracowników. Porównanie z dostępnymi
danymi z czterech innych wiodących uprzemysłowionych krajów
Europy: Niemiec, Francji, Hiszpanii i Włoch pokazuje, że od ponad 6 lat Wielka Brytania ma najniższy wskaźnik wypadków śmiertelnych. Mimo ogólnej poprawy, w rolnictwie zanotowano tam
znaczny wzrost liczby ofiar śmiertelnych z rekordowo niskiej liczby 25 w roku 2008/09 do 38 w roku ubiegłym.

Dla rolników
Od ubiegłego roku, brytyjska inspekcja pracy prowadzi skierowaną do rolników kampanię informacyjno-promocyjną pod nazwą „Obiecaj. Wróć do domu bezpiecznie”. Zdobyła ona złoty me9/2010 IP

dal w konkursie „Marketing bezpośredni” za skuteczne przekonanie do przyłączenia 15 tysięcy rolników. W jej realizacji
uczestniczą różne organizacje partnerskie, np.: Stowarzyszenie
Inżynierów Rolnictwa, Grupa Doradcza ds. Uprawy Drzew i Leśnictwa, Brytyjskie Stowarzyszenie Producentów Maszyn Rolniczych i Ogrodniczych. HSE zachęca też inne organizacje
do wsparcia kampanii. Na podstronie internetowej kampanii można znaleźć zakładkę „Historie rolników”, gdzie znajdują się opisy wybranych wypadków, najczęściej śmiertelnych. Można tam
również znaleźć wiele publikacji na temat: zasad bhp w rolnictwie, bezpiecznej pracy z maszynami rolniczymi, zagrożeń z powodu linii energetycznych, obsługi ciągników, bezpiecznego transportu, zapobiegania upadkom z wysokości, prac w leśnictwie oraz
samodzielnej oceny ryzyka w gospodarstwie.

Ostrzeżenia
Na głównej stronie internetowej HSE regularnie umieszcza
„Ostrzeżenia o zagrożeniu”. Jedno z ostatnich skierowane było do sektora obróbki drewna, przetwórstwa przemysłowego, budownictwa,
edukacji, sprzedaży detalicznej, magazynowania oraz do władz lokalnych. Było ono efektem wypadków, którym ulegli pracownicy.
Do jednego z nich, śmiertelnego, doszło na skutek osunięcia się
na pracownika płyt opartych o ścianę. Do niemal identycznego wypadku doszło w także innym zakładzie. Poszkodowany doznał zmiażdżenia nóg. W ciągu ostatnich 7 lat zanotowano co najmniej trzy
wypadki śmiertelne spowodowane przewracającymi się płytami,
w tym wypadek, w którym 4-letnie dziecko zginęło przygniecione
przewracającą się stertą blatów kuchennych. Co roku zgłaszanych
jest też kilka tego rodzaju ciężkich wypadków.

Liczba wypadków

WŁOCHY

Spadła liczba wypadków przy pracy, w tym także wypadków
śmiertelnych. Ogłosił to, w swym dorocznym raporcie, tamtejszy państwowy zakład ubezpieczeń od wypadków przy pracy.
W ubiegłym roku we Włoszech odnotowano 1.050 wypadków
śmiertelnych. To najmniej od 60 lat. Liczba wszystkich wypadków przy pracy wyniosła 790 tysięcy i była z kolei najniższa
od 1993 roku. Do takiej sytuacji przyczynił się spadek zatrudnienia, czyli obecny kryzys, ale także poprawa bezpieczeństwa pracy, między innymi dzięki dostosowaniu się do norm Unii Europejskiej. Na uwagę zasługuje fakt, że mniej było również wypadków wśród pracujących tu cudzoziemców, zatrudnionych czasem
nielegalnie, a najczęściej wykonujących najniebezpieczniejsze prace. Było ich w ubiegłym roku blisko 120 tysięcy, w tym 150 śmiertelnych.

Nowe plakaty

BELGIA

Prevent, belgijski instytut ds. zapobiegania ryzyku, opublikował
na swojej stronie internetowej: http://fr.prevent.be/net/net01.nsf
plakaty promujące kampanię dotyczącą substancji niebezpiecznych
dla życia i zdrowia pracowników. Jej realizacja zaplanowana jest
na rok 2011. Cztery z sześciu plakatów dotyczą głównego
tematu: substancji niebezpiecznych. Kolejny plakat promuje
utrzymanie właściwej równowagi pomiędzy życiem zawodowym
a prywatnym. Ostatni plakat z serii poświęcony jest problematyce
ochrony dróg oddechowych.
Opracowanie: Sekcja Współpracy z Zagranicą GIP

27

Nagrodzeni autorzy

Wspomnienie o Michalinie Olczak
„Była prawdziwą perłą naszej inspekcji” – tak powiedziała kilka lat temu w rozmowie z reporterem „IP” o swojej przyjaciółce Zuzannie Ćwiklińskiej. Dziś słowa te z pełnym przekonaniem
możemy odnieść do niej samej – do Michaliny Olczakowej, do niedawna najstarszego inspektora pracy w Polsce, 29 września
skończyłaby 99 lat.
Pani Michalina była wyjątkową osobą, tak jak wyjątkowe, pełne ciężkiej pracy, heroizmu i poświęcenia dla drugiego człowieka były koleje jej życia.
Wojna wyrwała przedwojenną łódzką włókniarkę z Ziemi Obiecanej i jako żołnierza Polski Podziemnej rzuciła w łapy znanego z bestialstwa
radomskiego gestapo, potem zaś do hitlerowskiej fabryki śmieci Ravensbrück.
Tam spotkała Halinę Krahelską.
Spotka nie to wy war ło głę bo ki
wpływ na Panią Michalinę. Przejęta
ideami Haliny Krahelskiej postanowiła pójść po wojnie w jej ślady i poświęcić swoje życie zawodowe inspekcji
pracy. Obie Panie łączyło wiele wspólnych cech. Odznaczały się olbrzymim patriotyzmem i odwagą w czasie
wojny. Łączyły je także silne poczucie
solidaryzmu i sprawiedliwości społecznej,
duża wrażliwość na krzywdę i biedę ludzką. Wielekroć Pani Michalina Olczak pomagała słabszym więźniarkom w najtrudniejszych
chwilach (w tym przebywającej na tym samym bloku Zuzannie Ćwiklińskiej), a podczas wieloletniej pracy
inspektorskiej szczególną troską otaczała kobiety i pracowników
młodocianych oraz słabych i pokrzywdzonych.
Po wojnie, kierując się nadrzędnym imperatywem niesienia
pomocy potrzebującym i krzywdzonym bez reszty poświęciła się

pracy inspektorskiej. Zawsze pogodna, życzliwa, wyjątkowo
wrażliwa na ludzkie cierpienie, którego jej samej dane było zaznać ponad miarę, ale także konsekwentna i wymagająca. Przez
wiele lat inspektorskiego trudu zaskarbiła sobie powszechny szacunek u pracodawców i wdzięczność pracowników.
Jako inspektor pracy nie lubiła karać. Stosowała metodę uczenia, doradzania, pomagania i konsekwentnego nękania nieuczciwych pracodawców aż do skutku. Była więc prekursorką
współczesnej prewencji.
Na pytania koleżanek i kolegów inspektorów
dlaczego nie karze, odpowiadała, że nie ma
takiej potrzeby – można inaczej. Ważne, że
osiąga się zamierzony skutek.
Zuzanna Ćwiklińska powiedziała Jej
kiedyś: „właściwie to ty całe szkolenie
robisz, powinnaś dostać medal edukacji narodowej. Uczysz na kontroli i nawet na kursach się nie dowiedzą tyle, co im tam naopowiadasz”.
O wyjątkowości Pani Michaliny
świadczyła też Jej niezwykła skromność i uczynność. Nigdy nie zabiegała o dobra materialne; podczas kontroli niejednokrotnie nie wahała się zakasać rękawy i w praktyce pokazać
pracownikowi lub pracodawcy, jak bezpiecznie i przy zachowaniu higieny wykonać
daną czynność.
Była nauczycielem kilku pokoleń inspektorów
pracy, wzorem profesjonalizmu, pracowitości i oddania.
Dla tych, którzy mieli zaszczyt Ją poznać, pozostanie w pamięci jako osoba o wyjątkowej sile charakteru, empatii i umiłowaniu
drugiego człowieka.
Donat Duczyński

Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz
przez to, czym dzieli się z innymi”
Jan Paweł II
Z ogromnym żalem zawiadamiamy, że 30 lipca 2010 roku odeszła od nas na zawsze Koleżanka Michalina Olczak – najstarszy inspektor pracy w Polsce – zasłużony Pracownik Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie. Była Osobą o wyjątkowej wrażliwości i wewnętrznej sile, która pozwoliła Jej przetrwać
piekło obozu w Ravensbrück, a po wojnie z ogromnym zaangażowaniem nieść pomoc potrzebującym jako inspektor pracy.
Wykonywała swoją pracę najpierw jako branżowy inspektor pracy w Związku Zawodowym Pracowników Przemysłu
Odzieżowego, Włókienniczego i Skórzanego, a potem w Związku Zawodowym Pracowników Handlu i Spółdzielczości
do chwili przejścia na emeryturę w 1971 r. Nigdy jednak nie

przestała być inspektorem pracy – była nim do końca życia.
Nie mogła przejść obojętnie obok napotkanych zagrożeń lub
nieprawidłowości, zawsze pomagała krzywdzonym lub chorym.
W 2007 r. otrzymała nagrodę im. Haliny Krahelskiej.
Ci, którzy Ją znali, nigdy nie zapomną silnej i wrażliwej Kobiety, która poświęciła całe swoje życie dla dobra drugiego
człowieka. Przez całe życie uśmiechnięta, dowcipna, pełna
energii, zapału do pracy i radości z każdego przeżytego dnia.
Przeżytego dla innych. Bo jak podkreślała „szło o dobro drugiego człowieka” ….
Spoczywa na Cmentarzu Salwatorskim w Krakowie, obok swojej Przyjaciółki, również inspektor pracy Zuzanny Ćwiklińskiej.

Dyrekcja i Pracownicy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie
oraz Koleżanki i Koledzy Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów PIP
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Włodzimierz Fudali z OIP w Lublinie, Oddziału w Zamościu oraz Sebastian Senyszyn z OIP
w Zielonej Górze, Oddziału w Gorzowie Wlkp. zostali nagrodzeni przez głównego inspektora
pracy! Jest to m.in.: wyraz uznania i podziękowania za zaangażowanie w opracowanie interesujących i wartościowych artykułów zamieszczanych w „Inspektorze Pracy”.
Gratulujemy naszym laureatom oraz dziękujemy za dotychczasową współpracę, w nadziei
na jej kontynuację. Dziękujemy również wszystkim dotychczasowym i przyszłym autorom.
Redakcja Inspektora Pracy

Miejsce wymiany doświadczeń

Samorealizacja, a nie obowiązek

Dobór tematów ar tykułów przeznaczonych do publikacji na łamach Inspektora Pracy wynika głównie z doświadczeń, praktyki inspektorskiej – mojej i współpracowników, a także ze spotkań z pracownikami i pracodawcami oraz z posiedzeń sądów pracy i sądów
karnych, w których uczestniczę już to jako powód, już to jako oskarżyciel publiczny. Np.: swego czasu stwierdziłem „wysyp” nieprawidłowości związanych z powierzaniem pracownikom innej pracy
w trybie art. 42 § 4 kodeksu pracy, przy czym wynikały one i ze
złej woli pracodawcy, powodowanej także praktykami dyskryminacyjnymi, i z nietrafnego stosowania tego przepisu. Postanowiłem
więc napisać ar tykuł na ten temat, którego celem było dostarczenie stronom stosunku pracy możliwie pełnej i – staram się – napisanej przystępnym językiem informacji prawnej. Istotne znaczenie miała też chęć podzielenia się z Koleżankami i Kolegami inspektorami pracy spostrzeżeniami i poglądami. Możliwość publikacji
tekstów na łamach Inspektora Pracy traktuję bowiem jako udział
w swoistym forum dyskusyjnym. To ważne miejsce wymiany doświadczeń zawodowych.
Uważam, że zadaniem inspektora pracy jest nie tylko przeprowadzanie kontroli, ale także działalność profilaktyczna, w tym popularyzatorska. W moim przypadku dochodzi jeszcze dziennikarska „żyłka”, gdyż przez kilka lat pracowałem w lokalnych gazetach.
Rozmowy z pracownikami służb pracowniczych upewniają mnie,
że Inspektor Pracy jest przez nich czytany i cieszy się uznaniem jako istotna pomoc w pracy. Zatem ważną motywacją jest i to, że nie
uprawiam pisania tylko dla samego pisania.
Nie byłbym sobą, gdybym nie zaznaczył, że publikowanie artykułów na łamach Inspektora Pracy, fachowego czasopisma o ustalonej
renomie, sprawia mi satysfakcję.
Włodzimierz Fudali
OIP Lublin. O/Zamość

Nawiązując do wyróżnienia mojej pracy przez Głównego Inspektora Pracy chciałbym podzielić się refleksją dotyczącą współpracy
z miesięcznikiem Inspektor Pracy oraz motywacją i inspiracją przy redagowaniu przeze mnie artykułów zamieszczonych na jego łamach.
Pierwszy tekst napisałem niedługo po przyjęciu do pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Zielonej Górze, Oddziale w Gorzowie
Wlkp. Zaskoczyła mnie ta propozycja, jednakże bardzo chętnie przystąpiłem do opracowywania zagadnienia dotyczącego czasu pracy kierowców. Wykorzystałem moje wcześniejsze doświadczenia zawodowe związane z ruchem i transportem drogowym.
Praca w Państwowej Inspekcji Pracy umożliwia ciągłe poszerzanie wiedzy w zakresie prawa pracy. Obserwuję różne sytuacje, w tym
patologie związane ze stosunkiem pracy. I tak np., dostrzegając brak
zrozumienia przez interesantów zgłaszających się po porady prawne przepisów w zakresie dyskryminacji i nierównego traktowania w zatrudnieniu podjąłem się opracowania tego tematu.
Angażując się w różnorodne zagadnienia, którymi zajmuje się Państwowa Inspekcja Pracy miałem możliwość uczestniczyć w czynnościach kontrolnych u pracodawcy zajmującego się pośrednictwem pracy cudzoziemców (Filipinek). Wywołały one wiele refleksji, którymi w moim odczuciu należało się podzielić z czytelnikami Inspektora Pracy, zwłaszcza, że media wykreowały obraz sytuacji, który należało rozszerzyć m.in. o ustalenia dotyczące strony prawnej.
Możliwość publikacji autorskich artykułów w miesięczniku Inspektor Pracy daje mi nie tylko szansę spełnienia aspiracji zawodowych.
Stanowi swoiste forum wymiany informacji i doświadczeń zawodowych.
Konkludując, współpracę z miesięcznikiem Inspektor Pracy
traktuję jako możliwość samorealizacji zawodowej, a nie odbieram
jej w kategoriach obowiązku.
Sebastian Senyszyn
OIP Zielona Góra, O/Gorzów Wlkp.

Włodzimierzowi Fudalemu nagrodę wręczył Krzysztof
Goldman, okręgowy inspektor pracy w Lublinie.

Sebastianowi Senyszynowi nagrodę wręczył Franciszek
Grześkowiak, okręgowy inspektor pracy w Zielonej Górze.
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Dokończenie ze strony 32.

Utopił się w zbożu
Z przedstawionej inspektorowi pracy
przez pracodawcę karty szkolenia wynikało, że jeden z pracowników odbył szkolenie wstępne ogólne i instruktaż stanowiskowy.
Kontrola wykazała również, że dopiero
po wypadku pracodawca zorganizował
szkolenie okresowe w zakresie bhp oraz
skierował pracowników na profilaktyczne
badania lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na powierzonych im
stanowiskach pracy, tj. odpowiednio magazynier i mechanik.

W protokole powypadkowym sformułowano wnioski i środki profilaktyczne. Nie
określały one jednak konkretnych rozwiązań i przedsięwzięć, które po wdrożeniu

dawcy protokół powypadkowy z wnioskiem o ponowne ustalenia okoliczności
i przyczyn wypadku przy pracy.
Przyczyny wypadku ustalone przez inspektora pracy to:
■ niewłaściwe polecenia pracodawcy,
■ brak nadzoru,
■ brak instrukcji postępowania,

Zdaniem zespołu
– nieuzasadnione wejście
Do ustalenia przyczyn i okoliczności wypadku przy pracy pracodawca powołał
zespół powypadkowy, który uznał, że bezpośrednią przyczyną wypadku było „nieuzasadnione wejście do silosu podczas pobierania zboża i załadunku samochodu”.
Z treści protokołu powypadkowego wynika, że „zespół powypadkowy w toku dochodzenia stwierdził, iż w zakładzie były
prowadzone szkolenia wstępne i okresowe bhp. Stwierdzono jedynie brak aktualnego badania lekarskiego.

powinny zapobiegać podobnym wypadkom
w przyszłości.
W wyniku dokonanych w czasie kontroli ustaleń inspektor pracy zwrócił praco-

■ tolerowanie przez osoby sprawujące
nadzór odstępstw od przepisów i zasad
bhp,
■ brak szkolenia w zakresie bhp,
■ brak profilaktycznych badań lekarskich,
■ brak środków ochrony indywidualnej
przed upadkiem z wysokości,
■ wejście w obszar zagrożony bez
upewnienia się czy nie ma niebezpieczeństwa,
■ wykonywanie czynności bez usunięcia zagrożenia (przeładunek zboża),
■ nieznajomość zagrożenia,
■ nieznajomość przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
■ lekceważenie zagrożenia.

W związku ze stwierdzonymi podczas
kontroli nieprawidłowościami inspektor
pracy złożył do sądu rejonowego wniosek
o ukaranie pracodawcy. Do prokuratora
skierował zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez pracodawcę
z art. 220 k. k. i art. 271 § 1 k. k. oraz wniosek o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez właściciela Agencji Szkoleń
z art. 271 § 1 k. k.
Marek Nowakowski
OIP Bydgoszcz O/Włocławek
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W życiu codziennym i pracy zawodowej

Formy manipulacji
Słowo manipulacja najprawdopodobniej pochodzi z języka łacińskiego manus pellere,
co oznacza mieć kogoś w ręku… a mieć kogoś w ręku, to
znaczy kierować jego zachowaniami.
Tak naprawdę istnieje wiele definicji manipulacji, niemniej jednak wszystkie one
mają wspólny mianownik, który zakłada,
że manipulacja jest świadomą formą przejęcia kontroli nad zachowaniami, a czasami postawami drugiego człowieka. Zatem
zachowania takie wobec innego człowieka
są działaniami celowymi, które zazwyczaj
nie są zgodne z jego interesem.
Wyobraźmy sobie taką sytuację: jadąc
samochodem przekraczam dozwoloną
prędkość. Zatrzymuje mnie policjant,
sprawdza dowód rejestracyjny i chociaż widzi mnie po raz pierwszy w życiu, zwraca
się do mnie po imieniu ,,pani Joanno przekroczyła pani prędkość i co teraz z tym zrobimy?”. Zastanawiając się nad motywem
skrócenia dystansu przez policjanta, można założyć, że policjant chciał u mnie
zmniejszyć napięcie, ale nasuwa się pytanie, dlaczego? Czy z pobudek czysto humanistycznych, empatycznych, czy też aby
uzyskać korzyści?
Skracanie dystansu, które zmiękcza
relacje, wiąże się z regułą lubienia i sympatii. Trudniej bowiem odmówić spełnienia prośby osobie, którą znamy niż komuś
zupełnie obcemu.
Powyższa sytuacja wiąże się również
z techniką wpływu społecznego, tak zwaną ,,huśtawką emocjonalną”, która polega
na wzbudzaniu u odbiorcy przekazu najpierw emocji negatywnych, w tym przypad-

ku lęku np. z powodu otrzymania mandatu i punktów karnych, a następnie emocji
pozytywnych (ulgi, ponieważ policjant
mógł zrezygnować z wypisania mandatu),
a w efekcie zaproponować mniejsze zło
w zamian za odstąpienie od mandatu np.
proponując dla siebie, finansową rekompensatę.
Zakładając jednak, że policjant skracając dystans miał czyste intencje, a ja, chcąc
uniknąć kary, mogę manipulować swoją samooceną w sensie negatywnym, celowo zaniżając swoją inteligencję np. twierdząc, że
nie zauważyłam znaku ograniczenia prędkości, albo stosując technikę uwikłania
w dialog, odwracając uwagę od istoty
sprawy.
Z relacji inspektorów pracy wynika, że
wymienione techniki są często stosowane
przez pracodawców. W technice uwikłania
w dialog wykorzystywana jest prawidłowość polegającą na tym, iż osoba chętniej
ulegnie prośbie, jeśli poprzedzi ją niezobowiązującą rozmową. Aby technika ta mogła być skuteczna, podjęty dialog musi dotyczyć problemów które nie są związane
z meritum sprawy. Bywa, że pracodawcy
opowiadają historie z życia, mówiąc o własnych problemach osobistych, próbując
tym samym wzbudzić współczucie u inspektorów pracy.
Do częstych praktyk manipulacyjnych
ze strony pracodawców należy również prezentowanie swoich osiągnięć, dyplomów
oraz znajomości z osobami wpływowymi.
Takie pławienie się w cudzej chwale, jest
próbą przejęcia kontroli nad zachowaniem odbiorcy, polegającą na manipulowaniu symbolami autorytetu takimi jak np.
zajmowane stanowiska, tytuły itp.
Bardzo silną regułą wzbudzającą automatyczne wzorce zachowania, wywołują-

ce uległość jest wzajemność. Opiera się
ona na przekonaniu, że zawsze powinniśmy
starać się odpowiednio odwdzięczyć osobie, która wyświadczyła nam jakąś przysługę, ponieważ brak odwzajemnienia powoduje uczucie wstydu życia z długiem
wdzięczności. Tak więc, jeśli ktoś wyrządził nam jakąś przysługę, może zachodzić
obawa, że nie zrobił tego bezinteresownie.
To szeroko rozpowszechniona technika
wpływu społecznego. Korzystamy z niej
często w życiu prywatnym, jak również zawodowym. Czy złamanie zasady wzajemności oznacza, że nie powinniśmy przyjmować jakiś przysług? A jeżeli przyjmiemy jakiś prezent oznacza to, że nie należy
dziękować? Nie. Należy jedynie założyć, że
cokolwiek dajemy, cokolwiek dostajemy,
do niczego nas nie zobowiązuje. Można zawsze powiedzieć dziękuję, zwłaszcza wtedy gdy jesteśmy świadomi, że ktoś np. coś
nam podarował, czy wyrządził jakąś przysługę, tylko dlatego, że liczył na rewanż.
Podczas przeprowadzanych kontroli
warto także zwrócić uwagę na sytuację, gdy
sympatia do kogoś obcego, którego dopiero poznaliśmy, nagle rośnie. Należy zatrzymać się na chwilę i zastanowić, co wydarzyło się w ciągu ostatnich minut kontaktu. Czy przypadkiem sympatia nie została sztucznie wzbudzona, bo zostaliśmy
czymś poczęstowani, pochwalono nasz wybór, stwierdzono, że mamy wiele wspólnego, rozśmieszono nas itp. Tak więc, obroną przed manipulacją jest przede wszystkim znajomość technik, ale również czas
na zastanowienie się nad swoją reakcją.
Dlaczego?
Ponieważ zazwyczaj ulegamy manipulacjom dlatego, że jesteśmy przewidywalni,
reagując stereotypowo oraz dlatego, że mamy tendencje myślenia na skróty.
Joanna Bartoszek
psycholog, GIP
Pytania do psychologa prosimy przesyłać na adres:

jbartoszek@gip.pl
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Utopił się w zbożu
W marcu br. w jednym z młynów koło Włocławka doszło do wypadku przy pracy, w efekcie
którego śmierć poprzez uduszenie poniósł pracownik zatrudniony na stanowisku pakowacza.
Z ustaleń dokonanych przez inspektora pracy wynika, że poszkodowany Wojciech S. wszedł
do wnętrza wypełnionego pszenicą silosu zbożowego, gdzie został „wciągnięty” przez obsypujące się zboże, które było przeładowywane na samochód ciężarowy. Nie był wyposażony
w żadne środki ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości oraz nie był również
przez innych asekurowany.
Na podstawie dokonanych w czasie kontroli ustaleń oraz uzyskanych wyjaśnień i przedstawionych dokumentów stwierdzono, że 24 marca br. poszkodowany wykonywał prace związane
z załadunkiem ziarna pszenicy. Około godz. 11.30 dostał się
po drabinie na trwałe przymocowanej do ściany silosu na wysokości ok. 9 i pół metra do włazu górnego w celu ustalenia, czy
zboże bez przeszkód schodzi i czy nie ma zbrylonych nawisów.
Z niewiadomych, według pracodawcy, przyczyn wszedł do wnętrza zbiornika zbożowego w czasie, gdy zboże było przeładowywane z silosu na samochód ciężarowy. Prawdopodobnie obsypujące się ziarno utworzyło wewnątrz silosu lej zsypowy, który „wciągnął” pracownika. Gdy próby ratowania poszkodowanego nie przyniosły efektu, pracodawca wyciął z zewnątrz szlifierką kątową otwór w ścianie silosu w celu spuszczenia części zboża i dotarcia w ten sposób do pracownika. Jego reanimacja, podjęta jeszcze wewnątrz zbiornika nie przyniosła jednak efektu.
Inspektor pracy ustalił, że pracownik wszedł na górną część
silosu na polecenie pracodawcy, który nie zapewnił mu środków
ochrony indywidualnej ani asekuracji innych osób. Najprawdopodobniej pracownik, chcąc w pełni wykonać polecenie pracodawcy wszedł do środka silosu, aby rozbić powstałe nawisy zboża. Być
może takie praktyki były już wcześniej stosowane, dlatego nie wi-

dział nic nieprawidłowego w wejściu do wnętrza silosu bez jakichkolwiek zabezpieczeń przed upadkiem z wysokości.

Bez szkoleń, badań i instruktażu
Podczas kontroli pracodawca nie przedstawił akt osobowych,
co uniemożliwiło ustalenie faktu czy pracownicy, w tym poszkodowany, byli poddani szkoleniu w zakresie bhp oraz profilaktycznym badaniom lekarskim. Dopiero na podstawie dokumentacji
udostępnionej przez prowadzącego postępowanie w tej sprawie
prokuratora rejonowego stwierdzono, że pracodawca, zatrudniając poszkodowanego i dopuszczając go do pracy, nie poddał
go odpowiedniemu szkoleniu wstępnemu ogólnemu i stanowiskowemu oraz okresowemu w zakresie bhp. Nie skierował go
na profilaktyczne badania lekarskie pod kątem stwierdzenia braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku pakowacza, a także
pracy na wysokości. Pracodawca nie zapoznał poszkodowanego z oceną ryzyka zawodowego na jego stanowisku pracy oraz
z zasadami ochrony przed występującymi zagrożeniami. Ponadto, pracownik nie był zapoznany ze szczegółową instrukcją bezpiecznej pracy związanej z obsługą silosu zbożowego u danego
pracodawcy. Nie potwierdził takiego faktu na piśmie.

Dokończenie na stronie 30.

