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Pozbawienie wolności za niebezpieczną maszynę
Inspektor pracy w wyniku dokonanych ustaleń uznał wersję zdarzeń
zaprezentowaną przez poszkodowaną za mało prawdopodobną.

Sąd nierychliwy, a czy sprawiedliwy?
Wielokrotnie w czasie wykonywania obowiązków służbowych inspektor pracy staje przed problemem odróżnienia umowy o pracę od cywilnoprawnych
stosunków zlecenia i innych umów starannego działania. Pojawia się wówczas pytanie, na ile praca wykonywana na podstawie kontraktu cywilnoprawnego
spełnia warunki umowy o pracę? Odpowiedź nie jest
łatwa, bowiem istnieje duży margines błędu.

Główny inspektor pracy Tadeusz Jan Zając przyznał doroczne nagrody dla dziennikarzy mających szczególne osiągnięcia w popularyzacji problematyki ochrony pracy. Wręczył je
10 grudnia br. w siedzibie Głównego Inspektoratu Pracy w Warszawie. W uroczystości uhonorowania nagrodami przedstawicieli mediów wzięli udział zastępcy głównego inspektora pracy: Anna Tomczyk, Iwona Hickiewicz i dr Marian Liwo oraz dyrektorzy departamentów GIP.
Rozstrzygnięty już po raz dwudziesty
pierwszy ogólnopolski konkurs dla dziennikarzy o Nagrodę Głównego Inspektora Pracy ma na celu popularyzowanie problematyki prawa i bezpieczeństwa pracy oraz inspirowanie mediów do podejmowania zagadnień
ochrony pracy. Komisja konkursowa wyłania
spośród autorów publikacji prasowych, radiowych i telewizyjnych dziennikarzy najbardziej
zaangażowanych w upowszechnianie tematyki prawnej i technicznej ochrony pracy, których następnie przedstawia do akceptacji
głównemu inspektorowi.
W roku bieżącym Tadeusz Jan Zając,
główny inspektor pracy, postanowił uhonorować tradycyjnymi nagrodami 22 dziennikarzy, reprezentujących zarówno centralne
jak i lokalne media.
– Bliska, systematyczna współpraca z mediami, otwartość urzędu i natychmiastowa reakcja na każdy sygnał o naruszeniach prawa
pracy to już standardy w relacjach Państwowej Inspekcji Pracy z mediami. Sygnały, jakie od Państwa otrzymujemy, zawsze są wnikliwie analizowane. Jeśli dostarczają informacji o przejawach łamania prawa pracy, natychmiast podejmujemy kontrole inter wencyjne
– powiedział do dziennikarzy szef PIP. Pod-

kreślił przy tym, że wspólne działania środków masowego przekazu z inspekcją pracy
przyczyniły się do usunięcia wielu nieprawidłowości w zakresie stosunków pracy i poprawy stanu przestrzegania prawa pracy w naszym kraju.
Tadeusz Jan Zając podziękował nagrodzonym za zaangażowanie w upowszechnianie
skomplikowanej, a jednocześnie ważnej spo-

Z Magdaleną Bożko, dziennikarką
„Dziennika Wschodniego”
rozmawia Beata Pietruszka
– Jest Pani jednym z laureatów Nagrody Głównego
Inspektora Pracy za upowszechnianie w mediach problematyki ochrony pracy w 2010 roku. O czym konkretnie pisze Pani w swoich artykułach?
– O problemach ludzi, więc również o problemach pracowników. Niestety, w województwie lubelskim często nie są wypłacane pensje. Pracownicy nie otrzymują wynagrodzenia
na czas, a zdarza się że w ogóle. Ostatnio powtarzają się problemy dotyczące mobbingu czy dyskryminacji.
– Co dziennikarz musi zrobić, jak napisać o tych problemach, wytłumaczyć je, by znalazły one pomyślny finał?
– Trzeba być przede wszystkim blisko ludzi i zachęcać ich
do tego, by z tymi problemami przychodzili czy do inspekcji
pracy, czy do gazety, która przekaże dalej sprawę. Nieraz zdarzało się, że po naszych sygnałach inspekcja pracy wszczynała kontrolę. Pisaliśmy wówczas o tym, jak te kontrole przebiegały, jaki był ich finał. Pokazywaliśmy w ten sposób, że wszelkie problemy można wyjaśnić i je rozwiązać.

łecznie problematyki prawa pracy, a także
rynku pracy z towarzyszącymi im uwarunkowaniami, patologiami i wyzwaniami.
Spotkanie z nagrodzonymi dziennikarzami,
które prowadziła Danuta Rutkowska, rzecznik głównego inspektora pracy, było okazją do
rozmowy o problemach ochrony pracy nurtujących środowisko mediów.
(D.D.)
Lista laureatów na stronie 7.

– Czyli współpraca jest bardzo ważna, nawet czasami
wręcz niezbędna. Bywa, że pracownik nie wie, do kogo
ma zwrócić się o pomoc, albo po prostu obawia się iść
na skargę.
– Najważniejsze, że ta współpraca przynosi bardzo dobre
efekty.
– Bardzo trudno pisać o zawiłych zagadnieniach
prawnych. W jaki sposób Pani to robi, by zainteresować
czytelnika, dotrzeć do jego świadomości wreszcie, by tę
świadomość budować?
– Punktem wyjścia jest to, żeby trudny i często niezrozumiały język prawny tłumaczyć na prosty i czytelny dla wszystkich. Przy tym jednak należy bezwzględnie pamiętać, że ten
przekaz musi być w pełni profesjonalny. Sądząc po odbiorze
moich artykułów, tak właśnie jest.
– Czy pamięta Pani najbardziej spektakularną sprawę pracowniczą, którą udało się załatwić?
– To było równo rok temu. Pracownikom jednej z lubelskich
firm nie wypłacono wynagrodzenia. Nie mieli pieniędzy
na święta. Lubelscy inspektorzy pracy natychmiast zareagowali. Myślę, że także dzięki temu, wszyscy mogliśmy poczuć
magię tego szczególnego, świątecznego czasu.

Okładka:
fot. Browar Żywiec
1/2011 IP
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Wiadomości
nie tylko z kraju
Wrocław Uroczyste zakończenie roku szkoleniowego w dolnośląskiej Wszechnicy Społecznej Inspekcji Pracy miało miejsce 10 grudnia w siedzibie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk we
Wrocławiu. Na zaproszenie przewodniczącego regionu Kazimierza
Kimso i szefa wszechnicy Józefa Cencory w spotkaniu uczestniczyli zastępca głównego inspektora pracy dr Marian Liwo i okręgowy
inspektor pracy we Wrocławiu Tomasz Gdowski. W swym przemówieniu zastępca głównego inspektora pracy podkreślił, że to właśnie
zakładowi społeczni inspektorzy mają największe możliwości skutecznego, szybkiego reagowania na nieprawidłowości, które występują w ich
zakładach. Wyróżnienia dla najaktywniejszych społecznych inspektorów z rąk zastępcy szefa PIP odebrali: Paweł Huzar z Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu, Roman Beczek z SPZOZ w Kłodzku
i Edward Staszewski z Uzdrowisk Kłodzkich. Podczas uroczystości

dr Marian Liwo otrzymał od Kazimierza Kimso medal wybity z okazji XXX-lecia NSZZ „Solidarność” wraz z podziękowaniami dla Państwowej Inspekcji Pracy za pomoc i wsparcie. Podziękowania za współdziałanie przewodniczący regionu złożył także Tomaszowi Gdowskiemu,
szefowi wrocławskiego okręgu PIP.

Starachowice Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach wspólnie z Grupą Ożarów S.A. zorganizował w końcu listopada seminarium
nt. „Praktycznych aspektów wdrażania i funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy na przykładzie Grupy Oża-

rów S.A.”. Wziął w nim udział główny inspektor pracy Tadeusz Jan
Zając. Celem spotkania było przedstawienie inspektorom pracy zasad wdrażania i funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem
i higieną pracy na przykładzie cementowni Grupy Ożarów S.A.
Uczestnicy spotkania zostali zapoznani również z praktycznymi zagadnieniami dot. nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem sz bhp, wprowadzaniem modyfikacji, działań korygujących oraz planowaniem
przedsięwzięć w ramach systemu. Uczestnicy seminarium gościli w cementowni Grupy Ożarów S.A. w Karsach. W trakcie wizytacji przedsiębiorstwa inspektorzy pracy zostali zapoznani z funkcjonowaniem
zakładu górniczego grupy, w tym procedurami dotyczącymi bezpiecznego prowadzenia strzelań w kopalni. Uczestnicy seminarium mogli
się naocznie przekonać, jak taki proces przebiega w praktyce.

Hamburg Przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy z głównym
inspektorem pracy Tadeuszem Janem Zającem na czele wzięli udział
w szkoleniu konsularnym pod hasłem: „Niemiecki rynek pracy dla obywateli polskich po 1 maja 2011 r.”, które odbyło się od 2 do 4 grudnia w Hamburgu. Szkolenie zostało poświęcone omówieniu problemów
i wyzwań stojących przed personelem dyplomatycznym w Niemczech
w związku z likwidacją z dniem 1 maja 2011 r. barier w zakresie dostępu obywateli polskich do niemieckiego rynku pracy. Przedstawiono również informacje na temat zmian w zakresie delegowania i użyczania pracowników oraz prognozowanej skali polskiej emigracji zarobkowej po 1 maja 2011 r. W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele MSZ, ambasady Polski w Berlinie oraz konsulatów w: Hamburgu,
Berlinie, Kolonii i Monachium. W trakcie szkolenia Beata Krajewska z Departamentu Legalności Zatrudnienia GIP przedstawiła prezentację na temat roli i zadań Państwowej Inspekcji Pracy oraz propozycji współpracy naszego urzędu z konsulatami w Republice Federalnej Niemiec.
Katowice W siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy 13 grudnia odbyło się podsumowanie wyników kontroli w ramach tematu „Przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa oraz higieny pracy w podziemnych zakładach górniczych”. Kontrole przeprowadzono w 10 kopalniach węgla kamiennego i dotyczyły między innymi zagadnień przestrzegania norm czasu pracy, prawidłowości prowadzonych szkoleń z zakresu bhp, badań lekarskich oraz przestrzegania wybranych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. W spotkaniu uczestniczyli: Tadeusz Jan Zając – główny inspektor pracy, dr inż. Piotr Litwa – prezes Wyższego Urzędu Górniczego, dyrektorzy okręgowych urzędów
górniczych, przedstawiciele spółek węglowych, służb bhp, dyrektorzy
kontrolowanych kopalń oraz kierownictwo OIP. Przedstawiono wyniki kontroli, wskazując na nieprawidłowości stwierdzone przez inspektorów pracy. Przedstawiciele Wyższego Urzędu Górniczego omówili
rezultaty kontroli w ośrodkach prowadzących szkolenia dla pracowników kopalń węgla kamiennego. Sprawdzano realizację przez przedsiębiorców obowiązku przeszkolenia pracowników w zakresie przepisów
regulujących bezpieczne wykonywanie pracy w zakładzie górniczym.
Podczas spotkania podkreślono konieczność zintensyfikowania nadzoru i kontroli prawidłowości prowadzenia takich szkoleń.
Frampol W Szkole Podstawowej im. J. Piłsudskiego 17 grudnia
odbyły się Mikołajki z Państwową Inspekcją Pracy. W spotkaniu, którego organizatorem był Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie, wzięli udział przedstawiciele Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, władz wojewódzkich, samorządowych i oświatowych. Przedświąteczna uroczystość, uświetniona koncertem słowno-muzycznym oraz
wspólnym kolędowaniem, była okazją do wręczenia nagród w konkur-

sie plastycznym pt:. „Bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym
w oczach dziecka”. Na konkurs poprzedzony spotkaniami z inspekto-

rami pracy, którzy mówili o zagrożeniach występujących w gospodarstwach rolnych, wpłynęło łącznie 97 prac. Uznanie jurorów wzbudził
zwłaszcza fakt zastosowania przez dzieci bardzo różnych technik plastycznych.

Katowice Zastępca głównego inspektora pracy dr Marian Liwo
oraz okręgowy inspektor pracy Beata Marynowska uczestniczyli
3 grudnia w uroczystościach barbórkowych. Obchody rozpoczęły się
mszą św., następnie odbyła się akademia z udziałem przedstawicieli
władz państwowych. W swoim wystąpieniu gospodarz uroczystości – prezes WUG dr inż. Piotr Litwa zaznaczył, że we współczesnym świecie za uwa żal ny jest
wzrost liczby wypadków
górniczych. Dlatego konieczne jest wzmożenie wysiłków na rzecz
po pra wy bez pie czeń stwa. Wyróżniający się
pracownicy gór nictwa
zostali uhonorowani odznaczeniami państwowymi. Jednym z punktów barbórkowej uroczystości była efektowna
ceremonia nadania szpad górniczych. Ponadto, po raz pierwszy
w tym roku wyłoniono na zasadach konkursowych pięć najbezpieczniej pracujących oddziałów wydobywczych. Ich kierownicy odebrali podczas uroczystości okolicznościowe dyplomy.
Warszawa Wręczeniem orderów i odznaczeń oraz wspólnym odśpiewaniem kolędy symbolicznie pożegnali budowlańcy rok 2010. Uroczystość odbyła się 9 grudnia w Centrum Handlowym Budownictwa
„Budexpo” w Warszawie. W spotkaniu uczestniczył główny inspektor
pracy Tadeusz Jan Zając. Szczególny charakter uroczystości podkreślił w swoim wystąpieniu przewodniczący ZZ „Budowlani” Zbigniew
Janowski wskazując, że tego dnia w jednym miejscu zgromadziły się
różne pokolenia ludzi polskiego budownictwa, pracodawców, związkowców, ludzi nauki, dziennikarzy, a także ludzie aktualnej władzy oraz ci,
którzy tę władzę pełnili jeszcze wczoraj. Powiedział, że dzięki głównemu inspektorowi pracy największe firmy budowlane w Polsce podpisały porozumienie o dobrych praktykach w polskim budownictwie.
To realna szansa, że w przyszłym roku wypadków będzie mniej, że nie
będzie zatrudnionych na czarno, że będą dobrej jakości materiały. W podobnym tonie wypowiadał się prezes Polskiej Izby Przemysłowo-Han-

dlowej Budownictwa Stefan Nawrocki składając na ręce Tadeusza
Jana Zająca podziękowania dla całej Państwowej Inspekcji Pracy
za wszystkie działania podejmowane na rzecz polskiego budownictwa.
Z kolei szef inspekcji pracy podkreślił, że tylko dzięki dobrym kontaktom ze środowiskiem budowlanym można promować dobre praktyki,
pokazywać pracodawców, którzy autentycznie chcą, w sposób zgodny z prawem, wykonywać swoje zadania.

Wrocław W Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy 8 i 9
grudnia odbyło się spotkanie trójstronne z udziałem przedstawicieli
belgijskich i luksemburskich służb inspekcji pracy. Państwową Inspekcję Pracy reprezentowali: dr Marian Liwo zastępca głównego inspektora pracy, Grażyna Panek dyrektor OSPIP, Jarosław Leśniewski
dyrektor Departamentu Legalności Zatrudnienia GIP, Dariusz Korczak starszy specjalista w Departamencie Prewencji i Promocji GIP.
Podczas dwudniowych obrad omówiona została dotychczasowa współpraca w ramach instytucji łącznikowych w kontekście egzekwowania
przepisów dyrektywy 96/71/WE oraz realizacji postanowień zawartych
porozumień. Strona luksemburska zaprezentowała „Praktyczny przewodnik dla pracowników delegowanych do Luksemburga”, stanowiący przystępną syntezę informacji na temat praw i obowiązków obywateli zagranicznych świadczących usługi na terytorium tego kraju. Po-

nadto strony spotkania wymieniły doświadczenia związane z coraz częściej dostrzeganymi zjawiskami outsourcingu pracowniczego oraz dumpingu społecznego, a także dotyczące procesu transponowania
do przepisów krajowych tzw. Dyrektywy Sankcyjnej 2009/52/WE. Na zakończenie wizyty zagraniczni goście zwiedzili wrocławski ośrodek i mieli okazję zapoznać się z jego historią.

Warszawa Trwające od końca listopada opady śniegu i mrozy nie
przerwały prac na budowie Stadionu Narodowego w Warszawie związanych z podnoszeniem unikalnej w skali światowej konstrukcji dachu
stalowego. 13 grudnia rozpoczęto operację podnoszenia lin z potężnymi uchwytami o wadze prawie 2000 ton, którą zaplanowano na ok. 10
dni. W chwili zamykania numeru prace te jeszcze trwały. Prowadzona przez specjalistów ze Szwajcarii operacja przygotowana została z zegarmistrzowską precyzją. Dotychczas podnoszono o wiele lżejsze konstrukcje linowe, ale z potężną iglicą z „garażem” dla chowania zwijanej części dachu – po raz pierwszy. Całość operacji była nadzorowana komputerowo. Prace prowadzono w systemie ciągłym przez całą
dobę. W gotowości postawiono służbę medyczną, służbę bhp wykonawcy i konsorcjum budowy, straż pożarną. Ważną rolę odegrał koordynator z ramienia PIP nadinspektor Waldemar Spólnicki, który na bieżąco zwracał uwagę na konieczność przestrzegania określonych procedur opracowanych w związku z prowadzonymi pracami. Całość operacji była przygotowana i przeprowadzona przez Mostostal Zabrze Holding S.A. w Zabrzu, który jest wykonawcą całego dachu od konstrukcji po pokrycie i elewację stadionu.

Z obrad Rady Ochrony Pracy

Deklaracja wspólnych działań na rzecz ochrony pracy

Apel do parlamentu o środki dla PIP
Minutą ciszy uczcili członkowie Rady Ochrony Pracy na posiedzeniu 14 grudnia br. w Sejmie pamięć zmarłego nagle w Warszawie Włodzimierza Szterna – zastępcy przewodniczącego
ROP. Powołali następnie zespoły problemowe oraz przyjęli stanowisko w sprawie programu działania Państwowej Inspekcji Pracy na 2011 rok. Zwrócili się w nim do parlamentu o zapewnienie środków na realizację przez inspekcję pracy zadań ujętych
w tym programie.
Postanowiono, że zespołami roboczymi Rady Ochrony Pracy IX kadencji kierować będą: Zbigniew Żurek – Zespołem ds.
Prawno-Organizacyjnych, prof. Danuta Koradecka – Zespołem
ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia Człowieka w Środowisku
Pracy, dr Andrzej Eligiusz Paszkiewicz – Zespołem ds. Nauki, Edukacji i Promocji oraz Współpracy z Partnerami Społecznymi, poseł Mirosław Pawlak – Zespołem ds. Skarg.
Rada rozpatrzyła także informacje Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego oraz Komendy
Głównej Państwowej Straży Pożarnej na temat warunków bezpieczeństwa w zakładach przemysłowych użytkujących substancje

niebezpieczne w ilościach stwarzających ryzyko zagrożenia poza swoim terenem.
Obradom z udziałem głównego inspektora pracy Tadeusza Jana Zająca i jego zastępców przewodniczyła poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka.
(D.D.)

STANOWISKO RADY OCHRONY PRACY
w sprawie „Programu działania Państwowej Inspekcji Pracy na 2011 rok”
Rada Ochrony Pracy na posiedzeniu 23 listopada 2010 r. zapoznała się z „Programem działania Państwowej Inspekcji Pracy
na 2011 rok”. Opracowanie zawiera także program długofalowy, obejmujący lata 2010-2012. Powstało ono na podstawie analizy dotychczasowej działalności PIP, uwag i zaleceń Rady Ochrony Pracy, komisji sejmowych oraz innych instytucji i organizacji, a także skarg
pracowniczych.
Państwowa Inspekcja Pracy planuje przeprowadzenie w roku 2011
około 88 tys. kontroli. 30% ogółu kontroli będzie poświęcone badaniu skarg pracowniczych. Kolejne 30% obejmie realizację różnorodnych zadań wynikających bezpośrednio z przepisów ustawowych,
a dalsze 25% kontroli stanowić będą zadania własne okręgowych
inspektoratów pracy, związane ze specyfiką regionalną.
Zadania koordynowane centralnie będą stanowić 13% kontroli.
Szczególna uwaga Inspekcji Pracy zostanie skoncentrowana na poprawie bezpieczeństwa pracy w dziedzinach gospodarki
i zakładach o największym nasileniu zagrożeń zawodowych, przede
wszystkim w budownictwie i w transporcie drogowym (w tym szczególnie na czasie pracy kierowców). Planowane kontrole dotyczą także stanowisk pracy, na których występują zagrożenia wybuchami
w zakładach o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii
przemysłowej, w placówkach handlowych, w tym wielkopowierzchniowych. Istotną częścią planowanych działań PIP będą rekontrole u pracodawców naruszających prawo i niepodejmujących działań naprawczych. Szczególną uwagę PIP zwróci na naruszenia prawa w zakresie wypłacania wynagrodzeń.
Rada Ochrony Pracy, pozytywnie oceniając „Program działania
Państwowej Inspekcji Pracy na 2011 rok”, zwraca uwagę na to, że
należy:
1. Zwrócić więcej uwagi kontrolowaniu prawidłowości wypłaty
wynagrodzeń oraz odprowadzaniu obowiązkowych składek.
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2. Skoordynować działania prewencyjne Państwowej Inspekcji
Pracy z Głównym Urzędem Nadzoru Budowlanego, szczególnie w zakresie oceny BIOZ – planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie, co przez wiele firm traktowane jest jedynie formalnie.
3. Zwiększyć kontrolę zagrożeń wynikających z „łańcucha podwykonawców”, gdy głównego wykonawcę dzieli od inwestora nawet
kilkunastu pośredników.
4. Zwrócić więcej uwagi na zagadnienia rozliczania czasu pracy.
5. Kontrolować, czy w firmach są określane zgodnie z obowiązującymi przepisami stanowiska pracy w szczególnych warunkach
i o szczególnym charakterze.
6. Rozwijać współpracę z ZUS i GUS, by podczas planowania kontroli mieć pełniejsze informacje dotyczące zagrożenia wypadkami
przy pracy lub chorobami zawodowymi.
7. Intensywniej przeciwdziałać zjawisku zatrudniania „na czarno”, które jest przejawem nieuczciwej konkurencji.
8. Zwracać uwagę na problematykę udzielania pierwszej pomocy w zakładach pracy, udział instytucji szkolących pracowników oraz
wdrażających zasady udzielania pierwszej pomocy.
9. Podjąć intensywne działania w celu promocji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy w środkach masowego przekazu, które
winny pełnić nie tylko funkcję komercyjnego przekazu, lecz także,
szczególnie media publiczne, realizować swoją misję społeczną.
Biorąc pod uwagę rozległe zadania PIP, określone w „Programie działania Państwowej Inspekcji Pracy na 2011 rok”, należy do realizacji tych zadań zapewnić odpowiednie środki, o co Rada zwraca się do Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej.
Przewodnicząca Rady Ochrony Pracy
Poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka
Warszawa, 14 grudnia 2010 r.
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Główny inspektor pracy Tadeusz Jan Zając i prezes Stowarzyszenia Ochrony Pracy Ryszard Celeda podpisali 10 grudnia w siedzibie GIP w Warszawie Deklarację o współpracy pomiędzy Głównym Inspektorem
Pracy a Zarządem Głównym Stowarzyszenia Ochrony Pracy w Warszawie. Obecni byli zastępca głównego inspektora pracy dr Marian Liwo oraz dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli Grzegorz Łyjak.
Deklaracja przewiduje między innymi
przekazywanie i udostępnianie informacji
o problemach ochrony pracy, a w szczególności podejmowanych inicjatywach i realizowa nych dzia ła niach, współ pra cę
przy opracowywaniu rocznych i wieloletnich programów działania, wzajemne przekazywanie sprawozdań i raportów tematycznych o wykonywanej pracy, współpracę przy opiniowaniu projektów aktów
prawnych z zakresu ochrony pracy. Ponadto strony zobowiązały się do zapraszania
przedstawiciela Państwowej Inspekcji Pracy na Walne Posiedzenia Stowarzyszenia, jak również
przedstawicieli Stowarzyszenia
Ochrony Pracy na konferencje
i imprezy merytoryczne organizowane przez Główny Inspektorat Pracy Państwowej Inspekcji
Pracy, a także wzajemnego przekazywania biuletynów i informatorów wydawanych przez Państwową Inspekcję Pracy oraz
Stowarzyszenie Ochrony Pracy.
– To porozumienie jest dla nas
bardzo ważne – powiedział główny inspektor pracy Tadeusz J. Zając – bo wciąż nam brakuje
wsparcia takich partnerów, jak
Stowarzyszenie Ochrony Pracy,

skupiających wybitnych specjalistów. Razem musimy zmieniać postrzeganie problematyki ochrony i bezpieczeństwa pracy w społeczeństwie.
W czasie spotkanie obie strony podpisały także regulamin II Ogólnopolskiego
Konkursu na Najlepszą Pracę Dyplomową
z zakresu Ochrony Pracy, nad którym patronat honorowy objął tym samym Główny Inspektorat Pracy.
– Byliśmy bardzo zadowoleni z pierwszej edycji, na którą wpłynęło kilkadziesiąt

prac z kilkunastu wyższych uczelni w Polsce – mówił prezes Stowarzyszenia Ochrony Pracy Ryszard Celeda. – Mnie najbardziej utkwiła w pamięci praca nadesłana
z Poznania o bezpieczeństwie pracy
w przedszkolach napisana na podstawie doświadczeń w krajach Europy Zachodniej.
Jestem przekonany, że teraz też możemy
spodziewać się równie interesujących
opracowań.
Jerzy Wlazło

Laureaci Nagrody Głównego Inspektora Pracy
za zaangażowanie w upowszechnianie problematyki ochrony pracy
w 2010 r.
Grzegorz Dyjak Polska Agencja Prasowa
Danuta Dykowska Polskie Radio S.A.
Łukasz Guza „Dziennik Gazeta Prawna”
Irena Hamerska „Związkowiec OPZZ”
Jerzy Kłosiński „Tygodnik Solidarność”
Elżbieta Łukowska Informacyjna Agencja Radiowa
Mateusz Rzemek „Rzeczpospolita”
Barbara Sumińska „Gazeta Chłopska”
Tomasz Zalewski „Rzeczpospolita”
Piotr Michał Walczak Agencja Prasa Podlaska
Małgorzata Oberlan-Sędzikowska „Nowości”
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Kazimierz Netka „Dziennik Bałtycki”
Józef Wycisk Radio Katowice S.A.
Ewelina Baran Telewizja Polska S.A. Kielce
Jacek Bańka Radio Kraków S.A.
Magdalena Bożko „Dziennik Wschodni”
Grażyna Wosińska „Dziennik Elbląski”
Edyta Hanszke-Lodzińska „Nowa Trybuna Opolska”
Anna Woźnica Telewizja Kablowa PROART
Beata Bartman Telewizja Polska S.A. Rzeszów
Jolanta Krasnowska-Dyńka „Echo Katolickie”
Dariusz Litera Telewizja Polska S.A. Wrocław
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Akta osobowe jako źródło informacji dla inspektora pracy

A B C dokumentacji
Akta osobowe, jako przedmiot kontroli inspektora pracy, nie budzą większych kontrowersji, jeżeli są traktowane tylko i wyłącznie jako źródło informacji, a nie jako sam w sobie cel całej kontroli. Skupianie się wyłącznie na nich, a pomijanie istotnych dla pracownika zagadnień, takich
jak wynagrodzenia i czas pracy, jest czymś niewłaściwym i powoduje obniżenie autorytetu inspekcji pracy zarówno w oczach pracodawców, jak i osób zatrudnianych.

Warto pamiętać
Częścią każdej kontroli zagadnień prawnych musi być analiza dokumentów zgromadzonych w aktach osobowych pracowników.
Znajdują się tam bowiem najważniejsze informacje związane z zatrudnieniem pracownika pozwalające określić jego sytuację
prawną. Dotyczy to w szczególności danych
zawar tych w umowie o pracę, o jej rodzaju, wysokości wynagrodzenia, wymiarze
czasu pracy, zajmowanym stanowisku i okresie zatrudnienia. Bez tych informacji nie można dobrze skontrolować, ani poprawności
wyliczenia i wypłacenia wynagrodzenia
za pracę, ani kwestii związanych z czasem
pracy, czy z legalnością zatrudnienia. Nie
mniej ważnymi są też inne dokumenty odnoszące się do szkoleń bhp, badań profilaktycznych, posiadanych przez pracownika
uprawnień.
W myśl przepisów prawa pracy każdy pracodawca musi prowadzić akta osobowe dla
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i innych stosunków pracy. Są one zbiorem dokumentów związanych z zatrudnieniem. Obowiązek ten wynika z art. 94
pkt. 9a Kodeksu pracy i wydanego, na podstawie art. 2981 k. p., rozporządzenia wykonawczego. Poprawnie prowadzone akta
osobowe pozwalają pracodawcy na zgromadzenie informacji o pracowniku niezbędnych
do prawidłowego stosowania przepisów
prawa pracy oraz na uniknięcie niepotrzebnych konfliktów.
Przepisy prawa dotyczące akt osobowych są napisane prostym i zrozumiałym językiem. Zawierają m.in. wykaz dokumentów,
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które pracodawca może lub powinien przechowywać. Pomijając niebagatelne znaczenie,
jakie ma to z punktu widzenia ochrony danych osobowych i zwolnienia pracodawcy
w tym zakresie z ograniczeń gromadzenia
i przechowywania wskazanych danych, stanowi podpowiedź, jakie dokumenty są obowiązkowe w razie wystąpienia określonego
zdarzenia (np. posiadania przez pracownika
dzieci, które nie mają ukończonego 14 roku
życia). Sięgnięcie do § 6 rozporządzenia i potraktowanie go jako listy dokumentów, które pracodawca powinien posiadać, pozwala
nie tylko na uniknięcie pomyłki, ale też
na kontrolę, czy w zakładzie jakiś dokument
nie jest wymagany i dlaczego. Dla inspektora pracy wykaz dokumentów zawarty w aktach osobowych jest natomiast swoistą listą
kontrolną, która pozwala na określenie, czy
pracodawca wywiązuje się ze wszystkich swoich obowiązków.

Jaki status,
takie dokumenty
Dokumenty w aktach osobowych można
zasadniczo podzielić na trzy części: związane z ubieganiem się o podjęcie zatrudnienia
(rekrutacja pracownika), dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia i wreszcie związane z ustaniem zatrudnienia. Każdy dokument powinien mieć kolejny numer i być również opisany w wykazie każdej części.
W rozporządzeniu dosyć szczegółowo
określono, jakie dokumenty, w której części
powinny się znaleźć. Jednak należy pamiętać,
że to wyliczenie nie ma charakteru zamkniętego. W aktach można również gromadzić inne dokumenty dotyczące pracownika
lub też odstępować od wymogu składania
przez pracownika niektórych kwestionariuszy lub oświadczeń.
Przystępując do charakterystyki poszczególnych działów akt osobowych należy rozpocząć od części A – tj. dokumentów związanych z ubieganiem się osoby o zatrudnie-

ników, którym nie wolno wykonywać pracy
w godzinach nadliczbowych, czy w porze nocnej np.: młodocianym, kobietom w ciąży, osobom o znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności (poza pewnymi wyjątkami). Informacje o wystąpieniu takiej sytuacji
powinny być zawarte również w aktach osobowych.
Wśród innych dokumentów, o których mówi rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z 28.05.1996 r., a które pracodawca powinien gromadzić są w szczególności
pisemne potwierdzenia zapoznania się pracownika:
● z treścią regulaminu pracy – dla kontrolującego jest potwierdzeniem, że taki do-

niającego nin. rozporządzenie z dniem
1 stycznia 2004 r.
– dokumenty dotyczące wykonywania
pracy w formie telepracy,
10) § 6 ust. 2 pkt 2 lit. aa) dodana przez § 1
pkt 1 lit. a) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 10 lipca 2009 r. (Dz.
U. 09.115.971) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 sierpnia 2009 r.
11) § 6 ust. 2 pkt 2 lit. b) zmieniona przez
§ 1 pkt 3 lit. a) tiret pierwsze rozporządzenia z 6 grudnia 2002 r. (Dz. U. 02.214.1812)
zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem
1 stycznia 2003 r.
– oświadczenie pracownika będącego rodzicem lub opiekunem dziecka, o którym mo-

Punkt wyjścia
Olgierd Kucharski

W tym artykule przypomnę, jaki jest
związek dokumentów zgromadzonych w aktach osobowych z wywoływanymi przez nie
skutkami. Przedstawienie tych powiązań
pozwoli uzmysłowić pracodawcom m.in. to,
że porządne prowadzenie akt osobowych jest
nie tylko formalnym i biurokratycznym obowiązkiem, ale dającym duże praktyczne korzyści elementem zarządzania firmą.

Dla inspektora pracy umowa o pracę jest
wyjściowym dokumentem. Dopiero jej znajomość pozwala na analizowanie pozostałych
zagadnień prawnych. I tak, w umowie o pracę wskazany jest termin jej rozpoczęcia, co
jest ważne dla określenia legalności zatrudnienia. Podany jest rodzaj pracy, zajmowane
przez niego stanowisko. Ta informacja jest
także bardzo ważna przy badaniu okoliczności i przyczyn wypadków w pracy. W umowie
o pracę określona jest wysokość wynagrodzenia, sposoby jego wyliczenia, co pozwala
na weryfikację poprawności naliczenia płacy. Dane o wymiarze czasu pracy umożliwiają sprawdzenie, czy nie wystąpiła praca
w godzinach ponadnormatywnych, co jest
szczególnie istotne w przypadku tych pracow-

kument w ogóle obowiązuje w firmie, zwłaszcza małej;
● z pisemną informacją o niektórych warunkach zatrudnienia wynikającą z art. 29 § 3
Kodeksu pracy, co ma duże znaczenie
przy ustalaniu formalnie obowiązujących
zasad np. wypłat wynagrodzenia w firmie, która nie ma regulaminu pracy;
● z przepisami i zasadami dotyczącymi
bezpieczeństwa i higieny pracy;
● z zakresem informacji objętych tajemnicą określoną w obowiązujących ustawach
dla umówionego z pracownikiem rodzaju pracy, a także z obwieszczeniem, o którym mowa w art. 150 Kodeksu pracy, co ma istotne
znaczenie przy badaniu wypadków przy pracy (§ 3 rozporządzenia).
Pozostałe dokumenty wskazano w § 6 rozporządzenia. Mają one istotne znaczenie
przy kontrolowaniu zagadnień szczegółowych i tematycznych:
9) § 6 ust. 2 pkt 2 lit. a) zmieniona przez
§ 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 17
grudnia 2003 r. (Dz. U. 03.230.2293) zmie-

lenie obowiązku podatkowego oraz określenie ewentualnych innych przywilejów związanych z rodzicielstwem. Zaniechanie lub nieterminowe dokonanie tych czynności naraża pracodawcę na karę.

nie. W tym dziale pracodawca gromadzi wypełniony kwestionariusz osobowy, kopie
świadectw pracy potwierdzających poprzednie okresy zatrudnienia, kopie dokumentów
potwierdzających uzyskane kwalifikacje zawodowe, kopie świadectw ukończonych
szkół, orzeczenie lekarskie stwierdzające
brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisku oraz ewentualnie inne dokumenty, których obowiązek przechowywania wynika z przepisów szczegółowych. Przepis § 1 ust. 1 rozporządzenia ma
charakter fakultatywny, a więc pracodawca
może tych dokumentów wymagać, ale nie
musi (poza orzeczeniem lekarskim, które jest
obligatoryjne – art. 229 § 4 kodeksu pracy).
Natomiast jest to niezbędne dla ustalenia stażu pracy dla potrzeb urlopu wypoczynkowego, gdyż konieczne jest przeanalizowanie dotychczasowego zatrudnienia pracownika
oraz ewentualnie innych okresów wliczanych
do stażu pracy z mocy prawa np. okresów pobierania zasiłku dla bezrobotnych, czy odbywania służby wojskowej. Te dokumenty
wskazują również na kwalifikacje posiadane
przez pracownika.
Dokumenty przechowuje się w odpisach
lub kopiach sporządzonych na podstawie oryginałów przedstawionych przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie.
Druga część akt osobowych – B zawiera
dokumenty związane z nawiązaniem stosunku pracy i trwającym zatrudnieniem. W tej
części musi znaleźć się umowa o pracę lub
inne dokumenty potwierdzające fakt zatrudnienia np.: akt mianowania, potwierdzenie na piśmie ustaleń co do rodzaju umowy
oraz jej warunków, gdy umowa nie została zawarta na piśmie oraz wszelkie zmiany warunków pracy i płacy. Teoretycznie nie jest obowiązkowy kwestionariusz osobowy dla pracownika, którego wzór stanowi załącznik
do rozporządzenia, ale to tam znajdują się informacje pracownika o jego numerze Pesel,
NIP, stanie rodzinnym wraz z oświadczeniem,
że podane dane są prawdziwe. Bez tych danych nie jest możliwe zgłoszenie pracownika do ubezpieczenia społecznego, ani ustaI P 1/2011
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wa w art. 148 pkt 3, art. 178 § 2 i art. 188
Kodeksu pracy, o zamiarze lub o braku zamiaru korzystania z uprawnień określonych
w tych przepisach wymienionych w art. 189ą
Kodeksu pracy,
– 12) § 6 ust. 2 pkt 2 lit. c):
– zmieniona przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 17 grudnia 2003 r. (Dz.
U. 03.230.2293) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2004 r.
– zmieniona przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 10 lipca 2009 r. (Dz. U. 09.115.971)
zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem
5 sierpnia 2009 r.
– dokumenty dotyczące powierzenia pracownikowi mienia z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się,
– dokumenty związane ze szkoleniami
i podnoszeniem przez pracownika kwalifikacji zawodowych,
– oświadczenia dotyczące wypowiedzenia
pracownikowi warunków umowy o pracę lub
zmiany tych warunków w innym trybie,
– dokumenty związane z przyznaniem pracownikowi nagrody lub wyróżnienia oraz wymierzeniem kary porządkowej,
– pisma dotyczące udzielenia pracownikowi urlopu dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego,
urlopu wychowawczego oraz urlopu bezpłatnego,
13) § 6 ust. 2 pkt 2 lit. h) zmieniona przez
§ 1 pkt 1 lit. c) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 10 lipca 2009 r. (Dz.
U. 09.115.971) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 sierpnia 2009 r.
– dokumenty związane z obniżeniem wymiaru czasu pracy, w przypadku określonym
w art. 1867 Kodeksu pracy,
– 14) § 6 ust. 2 pkt 2 lit. ha):
– dodana przez § 1 pkt 3 lit. a) tiret drugie rozporządzenia z 6 grudnia 2002 r. (Dz.
U. 02.214.1812) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2003 r.
– zmieniona przez § 1 pkt 2 lit. c) rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 17 grudnia 2003 r. (Dz.
U. 03.230.2293) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2004 r.
– orzeczenia lekarskie wydane w związku z przeprowadzonymi badaniami okresowymi i kontrolnymi,
– umowę o zakazie konkurencji, jeżeli strony zawarły taką umowę w okresie pozostawania w stosunku pracy,
– wnioski pracownika dotyczące ustalenia indywidualnego rozkładu jego czasu pracy (art. 142 Kodeksu pracy), stosowania
do niego systemu skróconego tygodnia
pracy (art. 143 Kodeksu pracy), a także stosowania do niego systemu czasu pracy,
w którym praca jest świadczona wyłącznie
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w piątki, soboty, niedziele i święta (art. 144
Kodeksu pracy),
– 15) § 6 ust. 2 pkt 2 lit. ja) dodana przez
§ 1 pkt 2 lit. d) rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 17
grudnia 2003 r. (Dz. U. 03.230.2293) zmieniającego nin. rozporządzenie z 1 stycznia 2004 r.
– wniosek pracownika o poinformowanie
właściwego inspektora pracy o zatrudnianiu
pracowników pracujących w nocy oraz kopię
informacji w tej sprawie skierowanej do właściwego inspektora pracy,
16) § 6 ust. 2 pkt 2 lit. jb) dodana przez
§ 1 pkt 2 lit. d) rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 17
grudnia 2003 r. (Dz. U. 03.230.2293) zmieniającego nin. rozporządzenie z 1 stycznia 2004 r.,
– korespondencję z reprezentującą pracownika zakładową organizacją związkową we
wszystkich sprawach ze stosunku pracy wymagających współdziałania pracodawcy z tą
organizacją lub innymi podmiotami konsultującymi sprawy ze stosunku pracy.
17) kopię zawiadomienia powiatowego
urzędu pracy o zatrudnieniu pracownika,
uprzednio zarejestrowanego jako osoba bezrobotna.

Koniec zatrudnienia
W części C akt gromadzi się dokumenty
związane z ustaniem zatrudnienia. W szczególności oświadczenia o rozwiązaniu umowy
o pracę za porozumieniem stron, wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia, kopię świadectwa pracy wraz z potwierdzeniem jego wydania oraz ewentualnie umowę o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia. Tam też należy gromadzić wszelką korespondencję
z pracownikiem po ustaniu zatrudnienia, a odnoszącą się do tego zatrudnienia (dokumenty dotyczące żądania wydania świadectwa pracy oraz związane z niewypłaceniem pracownikowi ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy). Dla inspektora jest to o tyle
istotne, że pozwala sprawdzać, czy przy rozwiązywaniu umowy o pracę nie doszło do rażącego naruszenia prawa, czy świadectwo
pracy jest poprawnie wypisane, czy doręczone w terminie.
dr Olgierd Kucharski
OIP Katowice, Oddział w Częstochowie
1

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28.05.1996r w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt
osobowych pracownika opublikowane w Dz.
U. nr 62, poz. 286 z 1996r., ostatnia zmiana nastąpiła 5.08.2009r., Dz. U. nr 115,
poz. 971 z 2009r.
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Jak odśnieżyć dach?
Dariusz Smoliński

Zima z całą siłą uświadamia nam, że zalegający śnieg może
być niebezpieczny, także dla konstrukcji dachów. Pamiętając
o złych doświadczeniach z lat ubiegłych właściciele obiektów,
zarówno mało- jak i wielkopowierzchniowych, już po pierwszych tegorocznych opadach przystąpili do odśnieżania dachów. Dodatkowo zmotywowały ich liczne apele w radiu,
telewizji i prasie. Szybko jednak się okazało, że usuwanie jednego zagrożenia powoduje powstawanie innego – zagrożenia
upadkiem z wysokości.
Sprawa wydaje się prosta. Należy wyposażyć pracujących we właściwe środki
ochrony indywidualnej.

Szelki nie wystarczą
Zapewnienie bezpieczeństwa pracy
podczas odśnieżania dachów, to nie tylko
problem wyposażenia robotnika w indywidualny sprzęt ochrony przed upadkiem
z wysokości. W wielu przypadkach nie wystarcza nawet sprzęt asekuracyjny. Odśnieżający, po założeniu szelek bezpieczeństwa
a następnie wejściu na dach, szybko przekonują się, że nie mają możliwości odpowiedniego podpięcia się do jakiegoś trwałego elementu, gwarantującego ograniczenie możliwości upadku z wysokości. Na dachach nie ma kwalifikowanych punktów
konstrukcji stałej oraz innych rozwiązań architektoniczno-budowlanych umożliwiających bezpieczne wykonywanie pracy. Brakuje także odpowiedniego osprzętu w postaci linek kotwiących i innych urządzeń
umożliwiających odpowiednie zabezpieczenie pracującego przed upadkiem z wysokości.
Problem dotyczy nie tylko i wyłącznie
odśnieżania dachów, lecz wszelkich prac
remontowo konserwacyjnych obiektów, takich jak mycie okien, naprawa anten,
czyszczenie kominów, itp.
Sfera eksploatacyjna obiektów w znacznej mierze umyka z pola widzenia architektów i innych projektantów zaangażowanych w proces projektowania. Szczególnie
widoczne jest to w braku uwzględnienia
w dokumentacji projektowej takich szczegółów jak: drabiny i włazy prowadzące
na dach, ławy kominiarskie, punkty kotwią-

ce umożliwiające przypięcie linki bezpieczeństwa. Oglądając dokumentację projektową oraz obiekty wykonane na jej podstawie odnosi się wrażenie jakby nie istniały przepisy prawa budowlanego zawarte
w § 308 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki:1
§ 308. 1. W budynkach o dwóch lub
więcej kondygnacjach nadziemnych
należy zapewnić wyjście na dach co
najmniej z jednej klatki schodowej,
umo żli wia ją ce do stęp na dach
i do urządzeń technicznych tam zainstalowanych
(…)
4. Na dachu o spadku ponad 25%
oraz na dachu pokrytym materiałami
łamliwymi (tłukącymi) należy wykonać stałe dojścia do kominów, urządzeń technicznych oraz anten radiowych i telewizyjnych.
5. Dojścia, o których mowa w ust. 4,
na odcinkach o nachyleniu ponad 25%
powin ny mieć za bez pie cze nia
przed poślizgiem.
6. Na dachu o spadku ponad 100%
powin ny być za mo cowa ne sta łe
uchwyty dla lin bezpieczeństwa lub bariery ochronne nad dolną krawędzią
dachu.

wydaje się, że jest to zbyt proste wyjaśnienie zagadnienia, które jest problemem
głębszym i wymagającym szczegółowej
analizy.
Przede wszystkim okazuje się, że projektanci w ogóle nie podejmują problemów
związanych z rozwiązywaniem takich elementów architektonicznych, jak wejścia
na dach, ławy kominiarskie czy też rozmieszczenie uchwytów dla lin bezpieczeństwa.
Szczegółów tego rodzaju elementów na dokumentacji projektowej generalnie architekci nie uwzględniają. Jaki jest tego powód?
Otóż prawo budowlane nie wymaga zamieszczania ich w dokumentacji projektowej, pozostawiając te kwestie kierownikowi i wykonawcom tych robót. A ci po prostu nie
montują tych elementów, które nie zostały uwzględnione w dokumentacji projektowej. I kółko się zamyka.
Przyczyna tkwi także w pospolitej niewiedzy projektantów i ich złym przygotowaniu zawodowym w obszarze bezpieczeństwa użytkowania obiektów. Wielu projektantów, po uzyskaniu uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji, nie uzupełnia
swojej wiedzy, nie uczestniczy w szkoleniach i nie podnosi kwalifikacji zawodowych dotyczących bezpieczeństwa użytkowania obiektów. W tym miejscu należy
wskazać, że przyczyna pośrednio tkwi także w przepisach prawnych niezobowiązujących projektantów do uczestnictwa w takich okresowych szkoleniach. Kolejną
przyczyną niedostatecznych rozwiązań
jest brak kanonów2 w zakresie bezpieczeństwa użytkowania obiektów. Otóż literatura polska jest stosunkowo uboga w prezentacje tego rodzaju rozwiązań związanych

Brak koordynacji
Wspomniane niedociągnięcia mają jeszcze jedną poważną przyczynę, a jest nią
brak koordynacji w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na etapie projektowania i niedostateczna koordynacja
tych działań na etapie wykonawstwa. Należy tu podkreślić, że polskie prawo nie nakłada na inwestora obowiązku powołania
koordynatora do spraw bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia (bioz). Ustawodawca
z założenia przyjął, że rolę koordynatora
ds. bioz pełni projektant na etapie przygotowania inwestycji, a kierownik budowy
na etapie realizacji inwestycji. Z założenia
ustawodawca chciał uniknąć wprowadzenia do procesu inwestycyjnego kolejnego
jego uczestnika w postaci koordynatora ds.
bioz. Dlatego wykorzystał już uczestniczące w tym procesie osoby, tj. projektanta
i kierownika budowy. Nie zauważył jednak
wewnętrznej sprzeczności w tym założeniu wynikającej z faktu, że łączenie funk-

cji eliminuje możliwość krytycznego spojrzenia na dany problem (jakie jest jedynie
możliwe, gdy koordynatorem jest osoba
trzecia). Z założenia bowiem koordynator
powinien cechować się niezależnością
i stać poza strukturami formalnymi wynikającymi z realizacji projektu. Nie powinien
on w żaden sposób być włączony w zarządzanie projektem oraz jego bezpośrednią
realizację, a jedynie z zewnątrz, z formalnych struktur zbierać informacje, analizować je w sposób krytyczny oraz raportować swoje uwagi i spostrzeżenia zarządzającemu projektem. Sam fakt włączania koordynatora do formalnych struktur powoduje eliminację możliwości jego krytycznego spojrzenia na kwestie, którymi powinien się interesować. Ponadto, biorąc
pod uwagę wcześniej omówioną kwestię
niedostatecznego przygotowania projektantów i kierowników budów do pełnienia roli koordynatora, szybko zauważamy, że
ustawowa forma realizacji zadań w obszarze bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
jest nieefektywna.
Z drugiej strony, ustawodawca nie zauważył możliwości i szansy wykorzystania dużej grupy wykwalifikowanych specjalistów, którzy mogliby aktywnie zostać
włączeni w sprawowanie funkcji koordynatora ds. bioz. Mowa tu o rzeczoznawcach ds. bhp. Ta grupa zawodowa doskonale mogłaby się wpisać w system koordynacji bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
na etapie projektowania. Niewątpliwie wymagałoby to zmiany w przepisach nie tylko dotyczących samych rzeczoznawców
ds. bhp, lecz także przepisów prawa budowlanego i kodeksu pracy,3 w tym głównie nakazania rzeczoznawcom nie tylko
zajmowanie się bezpieczeństwem pracy
w obiektach, w których znajdują się pomiesz cze nia pra cy, 4 lecz wszyst ki mi
obiektami, gdyż dach, niezależnie na jakim obiekcie się znajduje, po prostu
trzeba odśnieżyć.
Dariusz Smoliński
OIP Gdańsk, Oddział w Słupsku
1

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 690 ze zmianami oraz
z 2009 r. Nr 56, poz. 461).
2
Zespół wzorców, reguł i metod.
3
Więcej w: Dylematy Koordynatora, Inspektor Pracy nr 2 z 2010 str. 20-22.
4
Art. 213 Kodeksu Pracy.

W czym problem?
Przyczyn takiego stanu rzeczy jest
z pewnością wiele. Niewątpliwie często wynikają one z niepełnej znajomości przez projektantów przepisów prawnych. Wielu
z nich nie śledzi na bieżąco zmian w przepisach, a przez to ich nie stosuje. Niemniej
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z bezpieczeństwem użytkowania obiektów.
Można powiedzieć, że kwestie te są poruszane rzadko i to na bardzo ogólnym poziomie (często wyłącznie, jako cytaty
z powszechnie obowiązujących przepisów). Tym samym projektanci, nie posiadając odpowiednich wzorców, nie zauważają problemu, a przez to nie uwzględniają w projekcie ważnych elementów odnoszących się do użytkowania obiektu.
Konieczne wydaje się więc podjęcie znaczących działań zarówno w obszarze przepisów prawa, jak i w zakresie edukacji projektantów.
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Prawo do strajku
Helena Wicher

W ustawie z 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych1 zostały uregulowane pokojowe formy rozwiązywania sporów zbiorowych tj. rokowania, mediacje oraz arbitraż, jak również konfliktowa forma rozwiązywania sporów – strajk.
Strajk jest środkiem ostatecznym i nie może być ogłoszony bez uprzedniego wyczerpania możliwości rozwiązania sporu poprzez rokowania oraz mediację (art. 17 ust. 2 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych1).
Prawo do strajku zostało zagwarantowane w art. 59 ust. 3 Konstytucji RP, zgodnie z którym związkom zawodowym przysługuje prawo do organizowania strajków
pracowniczych i innych form protestu
w granicach określonych w ustawie. Ze
względu na dobro publiczne ustawa może
ograniczyć prowadzenie strajku lub zakazać go w odniesieniu do określonych kategorii pracowników lub w określonych
dziedzinach.
Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych
(przyjęty rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 16 grudnia 1966 roku, wszedł
w życie 3 stycznia 1976 roku – Polska przystąpiła do Paktu 18 marca 1977 roku) zawiera regulacje dotyczące prawa do strajku. Zgodnie z art. 8 Paktu, Państwa Strony zo bowią zują się za pew nić pra wo
do strajku pod warunkiem, że będzie
ono wykonywane zgodnie z ustawodawstwem danego kraju.
Prawo do strajku należy do podstawowych praw człowieka oraz wolności związkowych. Wobec tego wątpliwości związane z wykładnią przepisów regulujących
strajk powinny być – zgodnie z zasadą in
dubio pro libertate – rozstrzygane na rzecz,
a nie przeciwko wolności strajku.2
W doktrynie prawa pracy został wyrażony pogląd, iż „prawo do strajku należy
immanentnie do zakresu wolności związkowej i powinno być respektowane przez
partnera gospodarczego i państwo nawet wtedy, kiedy nie zostało inkorporowane do systemu prawa i nie wynika ze zobowiązań traktatowych. Powinność taka
spoczywa przede wszystkim na państwach,
które zgłosiły swój akces do Międzynarodowej Organizacji Pracy i tym samym wyraziły zgodę na ustalony przez tę organi-
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zację system międzynarodowego prawa
pracy”.3
Prawo do strajku przysługuje, z wyjątkiem przypadków określonych w omawianej ustawie, pracownikom w rozumieniu art. 2 Kodeksu pracy.
W artykule zostaną wskazane ograniczenia w zakresie prawa do strajku.

Strajk, czyli co?
Zgodnie z art. 17 ust. 1 strajk polega
na zbiorowym powstrzymywaniu się pracowników od wykonywania pracy w celu
rozwiązania sporu dotyczącego spraw
wskazanych w art. 1 omawianej ustawy. Zatem strajk może być prowadzony tylko
w następujących kwestiach: warunków
pracy, płac lub świadczeń socjalnych oraz
praw i wolności związkowych pracowników
lub innych grup, którym przysługuje prawo zrzeszania się w związkach zawodowych. Strajk jest środkiem ostatecznym
i nie może być ogłoszony bez uprzedniego wyczerpania możliwości rozwiązania
sporu według zasad określonych w omawianej ustawie, czyli po wyczerpaniu procedury rokowań i mediacji. Strajk może być
zorganizowany bez zachowania zasad prowadzenia sporu, jeżeli pracodawca swoim
bezprawnym działaniem uniemożliwił
przeprowadzenie rokowań lub mediacji,
a także w przypadku, gdy pracodawca rozwiązał stosunek pracy z prowadzącym
spór działaczem związkowym.
Jak podkreślono w doktrynie prawa pracy4, „w sporach zbiorowych pracy w systemie ustawodawstwa polskiego zbliżony
status jak pracownicy – na gruncie art. 6
omawianej ustawy – mają trzy grupy zawodowe zatrudnione w ramach stosunków
o charakterze cywilnoprawnym: członko-

wie rolniczych spółdzielni produkcyjnych,
osoby wykonujące pracę na podstawie
umowy agencyjnej, jeżeli nie są pracodawcami oraz osoby wykonujące pracę nakładczą. Wyliczenie to ma charakter enumeratywny. Oznacza to w praktyce, iż inne kategorie osób nie mają uprawnień w zakresie prowadzenia sporów zbiorowych.
W sporach zbiorowych mogą uczestniczyć
funkcjonariusze służb zmilitaryzowanych,
pod warunkiem, że organizatorem protestu jest ich branżowy związek zawodowy.
Nie mają oni jednak prawa do strajku
(art. 19 ust. 2 u. r. s. z.)”.

Zakaz strajku
W art. 19 ust. 1 uregulowano kolejne
ograniczenie prawa do strajku: niedopuszczalne jest zaprzestanie pracy w wyniku akcji strajkowych na stanowiskach pracy, urządzeniach i instalacjach, na których
zaniechanie pracy zagraża życiu i zdrowiu
ludzkiemu lub bezpieczeństwu państwa.
Bogusław Cudowski uważa, że „zakazy przewidziane w tym przepisie różnią
się od zakazów podmiotowych tym, że nie
dotyczą całych zakładów pracy czy struktur państwowych. Powszechnie przyjmuje się, że zakaz strajków obejmuje pracowników służb komunalnych zaopatrujących ludność w wodę, gaz i elektryczność. Nie budzi wątpliwości zakaz strajku obejmujący pracowników służb zobowiązanych do pracy związanej z usuwaniem zagrożeń spowodowanych klęskami
żywiołowymi, natomiast ustalenie czy
zaprzestanie pracy zagraża życiu i zdrowiu ludzkiemu jest możliwe w każdym
konkretnym przypadku”.5
Krzysztof Wojciech Baran6 wymienia
również innych pracowników w stosunku
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do których będą miały zastosowanie wskazane ograniczenia np. pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych służby zdrowia, opieki społecznej, komunikacji, transportu i ratownictwa.
Niedopuszczalne jest organizowanie
strajku w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie
Kontr wywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, w jednostkach Policji i Sił
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Służby Więziennej, Straży Granicznej, Służby
Celnej oraz jednostkach organizacyjnych
ochrony przeciwpożarowej (art. 19 ust. 2
wskazanej ustawy).
Zgodnie z 19 ust. 3 prawo do strajku nie
przysługuje pracownikom zatrudnionym
w organach władzy państwowej, administracji rządowej i samorządowej, sądach oraz
prokuraturze.
B. Cudowski7 wskazuje, iż „zakazy wymienione w art. 19 ust. 2 podyktowane są
charakterem i zadaniami tych instytucji,
które są na tyle istotne dla funkcjonowania państwa, że zakłócenia spowodowane
strajkiem mogłyby powodować bardzo daleko idące skutki”. Natomiast ograniczenie prawa do strajku w stosunku do wszystkich wskazanych pracowników w art. 19
ust. 3 przedmiotowej ustawy wydaje się
zbyt daleko idące. Ponadto podkreślił, że
zakaz strajku dotyczy w Polsce wszystkich
pracowników zatrudnionych w jednostkach
organizacyjnych wymienionych w omawianym przepisie, niezależnie od ich statusu
pracowniczego, pełnionych funkcji czy
zakresu obowiązków. Celowym byłoby
ograniczenie prawa do strajku jedynie
w stosunku do pewnej kategorii pracowników zatrudnionych we wskazanych jednostkach.
Wskazane w art. 19 ust. 3 podmiotowe
ograniczenie prawa do strajku dotyczy pracowników zatrudnionych m.in. w: ministerstwach, urzędach naczelnych i centralnych,
urzędach administracji rządowej, samorządowej, sądach powszechnych.

Kto i kiedy
odpowiedzialny?
Art. 35 ust. 3 ustawy z 23 maja 1991r.
o związkach zawodowych8 odsyła w zakresie odpowiedzialności za kierowanie nielegalnym strajkiem do ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Natomiast
zgodnie z art. 26 ust. 1 tej ustawy, kto
w związku z zajmowanym stanowiskiem lub
pełnioną funkcją:
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1) przeszkadza we wszczęciu lub w prowadzeniu w sposób zgodny z prawem sporu zbiorowego,
2) nie dopełnia obowiązków określonych
w tej ustawie podlega grzywnie albo karze
ograniczenia wolności.
Tej samej karze podlega ten, kto kieruje strajkiem lub inną akcją protestacyjną
zorganizowaną wbrew przepisom ustawy
(art. 26 ust. 2 omawianej ustawy).
Za szkody wyrządzone strajkiem lub inną akcją protestacyjną zorganizowaną
wbrew przepisom ustawy organizator ponosi odpowiedzialność na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym (art. 26
ust. 3 wskazanej ustawy).

upraw nień pra cow ni czych, po nieważ
w myśl art. 23 ust. 1 udział pracownika
w strajku zorganizowanym zgodnie z przepisami ustawy nie stanowi naruszenia
obowiązków pracowniczych. Natomiast
zgodnie z art. 23 ust. 2 omawianej ustawy
w okresie strajku zorganizowanego zgodnie z przepisami ustawy pracownik zachowuje prawo do świadczeń z ubezpieczenia
społecznego oraz uprawnień ze stosunku
pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia. Okres przerwy w wykonywaniu pracy
wlicza się do okresu zatrudnienia w zakładzie pracy.
W artykule omówiłam przedmiotowe
oraz podmiotowe ograniczenia dotyczące
prawa pracowników do strajku. Wskazałam
przepisy, z których wynika prawo pracowników do strajku. Zwróciłam również uwagę na kwestię mającą w mojej ocenie istotne znaczenie praktyczne, a mianowicie
wskazanie w przepisach ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych organu uprawnionego do ustalenia czy strajk został zorganizowany zgodnie (czy też niezgodnie)
z przepisami ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.
Na gruncie obecnie obowiązujących
przepisów pracodawca może jedynie w omawianym zakresie złożyć zawiadomienie
do właściwej jednostki organizacyjnej prokuratury. Wskazanie przez ustawodawcę organu, który ustali legalność strajku, pozwoli pracodawcom na właściwe ustalenie
uprawnień pracowniczych, natomiast inspektorom pracy na skuteczne przeprowadzenie kontroli w przypadku naruszenia
w omawianej sytuacji faktycznej przepisów
prawa pracy.
dr Helena Wicher
OIP Katowice

Przypisy
Należy zwrócić uwagę, iż udział w strajku zorganizowanym wbrew przepisom
omawianej ustawy (nielegalnym) może
spowodować pociągnięcie sprawcy do odpowiedzialności w sferze pracowniczej, cywilnej oraz kar nej. Uważam, że ustawa
o rozwiązywaniu sporów powinna wprost
wskazywać organ uprawniony do rozstrzygnięcia kwestii dotyczącej legalności
strajku. Celowym byłoby również wskazanie w przepisach stosunkowo krótkiego
ter minu, w którym uprawniony podmiot
miałby obowiązek zająć w powyższej
kwestii stanowisko.
Brak wskazanej regulacji powoduje
wątpliwości m.in. w zakresie ustalania

1. Dz. U. 1991.55.236 ze zm.
2. Wyrok SN z 07.02.2007r.; I PK
209/06; OSNP 2008/5-6/65.
3. W. Masewicz: Zatarg zbiorowy, Poznań 1994 r.
4. K. W. Baran: Zbiorowe prawo pracy.
Komentarz, Oficyna, 2007.
5. B. Cudowski: Spory zbiorowe w polskim prawie pracy, Bydgoszcz 1995 r.
6. K. W. Baran: Zbiorowe prawo pracy.
Komentarz, Oficyna, 2007.
7. B. Cudowski: Spory zbiorowe w polskim prawie pracy, Bydgoszcz 1995 r.
8. Tekst jednolity: Dz. U. 2001 r. Nr 79
poz. 854 ze zm.
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Wskazanie na rozległości regulacji prawnych „ingerujących” w sferę prawa pracy ma na celu zwrócenie uwagi inspektora pracy przeprowadzającego czynności kontrolne na inne gałęzie prawa oraz prawo
międzynarodowe. W obecnym stanie prawnym nie wystarczy bowiem
oparcie wiedzy i rozstrzygnięć na aktach prawnych zaliczanych ściśle
do prawa pracy.

Wtórna upadłość likwidacyjna
W wyniku skargi na pracodawcę znajdującego się w upadłości likwidacyjnej inspektor pracy przeprowadził kontrolę w celu ustalenia czy skarżącemu
należy się odprawa w związku z rozwiązaniem umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika (skrócony okres wypowiedzenia). Przeprowadzone czynności kontrolne pozwoliły na ustalenie, że stosunek pracy ze skarżącym ustał
w wyniku wypowiedzenia pracodawcy na podstawie art. 30 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy w związku z art. 1 ustawy z 13.03.2003 r. o szczególnych zasadach
rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących
pracowników.
Przedmiotem rozważań jest rzadko spotykany stan prawny kontrolowanego podmiotu. Upadłość główną i syndyka głównego ustanowił sąd w Augsburgu (w oparciu o prawo
międzynarodowe), natomiast postanowieniem polskiego sądu rejonowego ogłoszono
także wtórne postępowanie upadłościowe
obejmujące likwidację majątku spółki oraz wyznaczono syndyka upadłości „wtór nej”
(w oparciu o polskie prawo upadłościowe).
Ponadto syndyk „główny”, na stałe przebywający w Niemczech, udzielił pisemnego pełnomocnictwa prezesowi zarządu spółki (w ramach samodzielnej reprezentacji mocodawcy) m.in. do składania oświadczeń w sprawach pracowniczych oraz podejmowania
wszelkich czynności przed sądami, organami administracji państwowej i samorządowej
oraz bankami.
Kolejnym postanowieniem sędziego komisarza, na podstawie art. 33 rozporządzenia
Rady (WE) 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego, wstrzymano likwidację
masy upadłości spółki z wyjątkiem przygotowań do sprzedaży majątku masy upadłości.
W tym czasie przed sądem rejonowym syndyk „główny” spółki oświadczył, iż wszelkie
straty wynikające z podtrzymywania działalności upadłego po ogłoszeniu upadłości
wtórnej przez polski sąd rejonowy poniesie
niemiecka masa upadłościowa, nie domagając się ich zwrotu i nie zgłaszając ich jako
kosztów wtórnego postępowania upadłościowego.
Inspektor pracy ustalił, że skarżącemu, byłemu pracownikowi spółki, na mocy ustawy
z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach
rozwiązywania z pracownikami stosunków
pracy z przyczyn niedotyczących pracowników przysługiwało prawo do odprawy w wysokości dwumiesięcznego wynagrodzenia. Zarówno syndyk upadłości wtórnej jak i pełnomocnik syndyka upadłości głównej nie kwestionowali prawa skarżącego do tego świad-
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czenia, jednak ze względu na sytuację spółki nie zostało ono do czasu zakończenia kontroli wypłacone.
W związku z ogłoszeniem wtórnego postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku dłużnika, zgodnie z brzmieniem art. 343 ust. 1 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze
(Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361), syndyk
jest zobowiązany do zaspokojenia należności
pierwszej kategorii (wskazanych w art. 342
ust. 1 pkt 1 omawianej ustawy) w miarę wpływu do masy upadłości stosownych sum; jeżeli należności te nie zostaną zaspokojone
w ten sposób, zaspokaja się je w drodze podziału funduszów masy upadłości. Natomiast zgodnie z art. 344 tejże ustawy, jeżeli suma przeznaczona do podziału nie wystarcza na zaspokojenie w całości wszystkich należności, należności dalszej kategorii (w tym
przypadające za czas przed ogłoszeniem upadłości należności ze stosunku pracy) zaspokaja się dopiero po zaspokojeniu w całości
należności poprzedzającej kategorii.
Zgodnie z wyjaśnieniem syndyka upadłości wtórnej, roszczenie skarżącego zostało
uznane i podlegało wyżej opisanym zasadom
zaspokajania (w kategorii pierwszej).
Jednakże w związku ze zobowiązaniem
syndyka głównego do ponoszenia odpowiedzialności finansowej, odnośnie podtrzymywania działalności spółki w czasie przeprowadzania czynności kontrolnych naliczono
przysługującą skarżącemu kwotę odprawy
i zadeklarowano jej wypłatę do końca stycznia 2010 r.
Do czasu zakończenia kontroli (kontrolę
zakończono przed końcem stycznia 2010 r.)
odnośnej kwoty nie wypłacono.
Rozważeniu podlegała więc:
1) kwestia wymagalności świadczenia,
2) ustalenie podmiotu odpowiedzialnego
za ewentualne niewypłacenie w terminie (lub
niewypłacenie) odprawy,

3) ustalenie sprawcy ewentualnego wykroczenia z art. 282 § 1 pkt. 1 Kodeksu pracy.
Ad. 1. Wspomniana już ustawa z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze
(Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361) zobowiązuje syndyka do zaspokojenia należności
pierwszej kategorii (wskazanych w art. 342
ust. 1 pkt 1 omawianej ustawy) w miarę wpływu do masy upadłości stosownych sum. Kwestia odpowiedzialności syndyka dotyczy
uznania roszczenia skarżącego tj. wpisania
go na listę wierzytelności. Wymagalność odprawy, niebudząca wątpliwości w świetle samej tylko ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, jest więc niejako zawieszona jeśli weźmie się pod uwagę przepisy prawa upadłościowego, które uznane
przez syndyka należności kategorii pierwszej
nakazują wypłacać wierzycielom sukcesywnie (w miarę wpływu do masy upadłości stosownych sum).
Ad. 2. Odpowiedzialność za ewentualny
brak wypłaty (lub nieterminowość wypłaty)
omawianej odprawy należy ściśle wiązać
z kwestią jej wymagalności. W wyniku rozpoznania stanu prawnego należało w tej sytuacji przyjąć, że:
– syndyk upadłości głównej, przejmując
na siebie odpowiedzialność za wszelkie straty wynikające z podtrzymywania działalności
upadłego po ogłoszeniu upadłości wtórnej
przez polski sąd rejonowy, uznał roszczenie
skarżącego i zobowiązał się do jego wypłaty (poprzez pełnomocnika);
– syndyk upadłości wtórnej, deklaracją
syndyka głównego został niejako zwolniony
z odpowiedzialności za omawiane roszczenie,
gdyż powstało ono w okresie wspomnianego wyżej podtrzymywania działalności upadłego po ogłoszeniu upadłości wtórnej.
Nie było więc możliwe ustalenie podmiotu odpowiedzialnego.
Ad. 3. Pomimo stwierdzenia niewątpliwego niewypłacenia odprawy skarżącemu nie
doszło do popełnienia wykroczenia z art. 282
§ 1 pkt. 1 Kodeksu pracy, ponieważ pracodawcy nie można było przypisać winy.
W typowej sytuacji inspektor pracy ustaliłby więc fakt niewypłacenia odprawy, podmiot odpowiedzialny za popełnienie wykroczenia i wyciągnął stosowne konsekwencje
(mandat karny lub wniosek o ukaranie), jednakże w analizowanym przypadku możliwe
było jedynie stwierdzenie istnienia wierzytelności. Skarżącemu pozostało więc oczekiwanie na jej zaspokojenie.
Zgodnie z przedłożonym do wglądu inspektorowi pracy potwierdzeniem wykonania przelewu odprawa została skarżącemu wypłacona do końca stycznia 2010 r.
Agnieszka Krzemińska
OIP Zielona Góra
I P 1/2011

Nielegalnie na drodze ekspresowej
Informacja o nielegalnym zatrudnianiu
pracowników przy budowie drogi ekspresowej S-5 na odcinku Gniezno-Czachurki
dotarła do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu jesienią ub.r. Wynikało
z niej, że jedna z krakowskich firm zatrudnia 46 pracowników, w większości bez jakiejkolwiek umowy.
Obszar na jakim wykonywano prace (odcinek ok. 20 km) oraz duża liczba innych
firm pracujących przy budowie drogi S-5
stanowiły duży problem, który należało rozwiązać już na etapie planowania kontroli.
Z uwagi na to, że obecnie praktycznie każda informacja o wejściu inspektorów
pracy na budowę natychmiast roznosi się
szerokim echem, wykluczono tzw. wejście
„na ślepo”, gdyż prawdopodobnie „wypłoszyłoby” to firmę, którą zamierzano objąć
kontrolą. Skontaktowano się więc z pracownikiem, który złożył skargę, a za jego pośrednictwem także z innymi pracownikami wykonującymi wcześniej pracę dla
krakowskiej firmy. Poproszono o wskazanie miejsc wykonywania pracy. Po przeprowadzeniu z dwoma byłymi już pracownikami krakowskiej firmy „wizji lokalnej” (samochodem żony inspektora, gdyż część
pracodawców znała już samochody służbowe i prywatne inspektorów pracy) ustalono punkty wykonywania prac przez pracowników firmy, której dotyczyła skarga. Zaplanowano termin akcji i, ze względu
na prawdopodobieństwo wystąpienia trudności w legitymowaniu pracowników,
zwrócono się o asystę funkcjonariuszy policji. Ostatecznie czynności kontrolne

przeprowadzono czwartego października. Ok. godziny 8 rano grupa w składzie
trzech inspektorów pracy i pięciu funkcjonariuszy policji rozpoczęła jednocześnie
w trzech punktach kontrolę pracodawcy.
Dzięki funkcjonariuszom policji, którzy
za pośrednictwem CB radia sprawdzili

szych ustaleń, w tym przesłuchań pracowników wynikało, że kontrolowana firma zatrudniała, również bez umów, jeszcze pięciu pracowników. Wypłacała pracownikom wynagrodzenia na poziomie 3000 zł
netto, nie odprowadzając składek, (w tym
na Fundusz Pracy), oraz podatku.

w ewidencji ludności prawidłowość podawanych przez pracowników danych osobowych, inspektorzy pracy ustalili, że na 17
osób wykonujących pracę, aż 14 nie miało żadnej umowy na piśmie, orzeczeń lekarskich i szkoleń w zakresie bhp. Nie zapewniono pracownikom pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, także pomieszczeń
do ogrzania się i przygotowania posiłków
oraz odzieży i obuwia roboczego. Z później-

Stwierdzone w czasie kontroli nieprawidłowości dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy uregulowano na miejscu z kierownictwem budowy. Pozostałe sprawy
przekazano do rozpatrzenia wg właściwości miejscowej do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie.
Konrad Janiuk
OIP Poznań

Browar
Z Jerzym Dwornickim, dyrektorem Browaru
w Żywcu należącego do Grupy Żywiec S.A. rozmawia Katarzyna Bzdura z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach
– Co skłoniło Pana do wzięcia udziału w konkursie Państwowej Inspekcji Pracy – „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”?
– Chęć pokazania, że można pracować bezpiecznie. W naszym
zakładzie występuje wiele zagrożeń. By im przeciwdziałać wprowadziliśmy różne rozwiązania np. zainstalowaliśmy wentylację bytową i awaryjną wraz z systemem detekcji i sygnalizację ostrzegawczą. Przeprowadzony w firmie audyt okazał się najlepszą weryfikacją działań, które podjęliśmy wraz z załogą, w dziedzinie bezpieczeństwa pracy.
– Jakie to były działania? Czy podjęliście je Państwo
w związku ze zgłoszeniem do konkursu?
– To nie udział w konkursie zmotywował nas do określonych działań. Już wcześniej wprowadziliśmy nowy system zarządzania Total
Productive Management. Bezpieczeństwo pracy jest jednym z najważniejszych i kluczowych jego elementów. Hołdujemy filozofii ciągłej poprawy, pod hasłem” kultura zera strat”.
– Które wymagania konkursowe sprawiały najwięcej
problemów?
– Nie mieliśmy żadnych problemów. Nieco stresujący był sam
audyt i wielość dokumentów, które trzeba było wypełnić.
– Czy wygrana zmieniła coś w funkcjonowaniu zakładu?
– Raczej utwierdziła w przekonaniu, że nie można poprzestawać na tym, co do tej pory osiągnęliśmy i zawsze należy pamiętać,
że biznesie najważniejszy jest pracownik i jego bezpieczeństwo.

„Pracodawca
– organizator pracy bezpiecznej”

Sąd nierychliwy,
a czy sprawiedliwy?

Podporządkowanie
pracownicze

Marcin Kaczmarek

Wielokrotnie w czasie wykonywania obowiązków służbowych inspektor pracy staje przed problemem odróżnienia umowy o pracę od cywilnoprawnych stosunków zlecenia i innych umów
starannego działania. Pojawia się wówczas pytanie, na ile praca wykonywana na podstawie
kontraktu cywilnoprawnego spełnia warunki umowy o pracę? Odpowiedź nie jest łatwa, bowiem istnieje duży margines błędu.
Poszukiwanie wskazówki w bardzo bogatym orzecznictwie Sądu Najwyższego może
się okazać pułapką, gdyż linia orzecznicza
w omawianej materii ewoluuje. Ujmując
rzecz ogólnie można powiedzieć, że w ostatnich latach zmierza w kierunku przypisania
roli nadrzędnej cywilistycznej zasadzie swobody umów. W niniejszym opracowaniu
chciałbym pokazać na konkretnym przykładzie wziętym z inspektorskiej praktyki, że
rozstrzygnięcia sądów w analizowanym zakresie spraw bywają nieprzewidywalne.

Definicja stosunku pracy
Przez nawiązanie stosunku pracy, jak
stanowi art. 22 k. p., pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.
Zatrudnienie w tych warunkach jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy
bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy. Ustawa zatem konkretyzuje obowiązek zawierania umowy o pracę, o ile zachodzą określone okoliczności.

Stan faktyczny
W trakcie kontroli przeprowadzonej
w spółce H. – Zakład Produkcji Drzewnej
w G. inspektor pracy ustalił, że w zakładzie
są zatrudnione osoby, dla których H. jest pracodawcą. Jednak z uwagi na braki kadrowe
firma H. zawarła z firmą B. umowę o świadczenie usług, w oparciu o którą B. świadczy
na rzecz H. outsourcing wyodrębnionych
funkcji pomocniczych w procesach produkcyjnych obróbki drewna oraz outsourcing procesu produkcyjnego montażu i pakowania elementów. Tak więc w spółce H. były również
osoby świadczące pracę w ramach umów zlecenia zawartych z B. Sp. z o.o.
Niezależnie jednak od podstawy prawnej
zatrudnienia wszyscy wykonywali tożsame
czynności, w identycznych warunkach pra-
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cy. W ocenie inspektora pracy, praca świadczona na rzecz H. przez osoby zatrudnione
na podstawie umów zlecenia, wykonywana
była w ramach pracowniczego podporządkowania, o jakim mowa w art. 22 k. p. Wszystkie te osoby pracowały bowiem w rozkładzie
dwuzmianowym, w ustalonych grafikami
godzinach, od poniedziałku do piątku, a nadto po sześć godzin w soboty. Pracę przydzielali im i sprawdzali jej wykonanie brygadziści spółki H. Praca wykonywana była pod kierownictwem pracodawcy, o czym świadczył
m.in. obowiązek podpisywania list obecności, wykonywania poleceń brygadzistów
oraz dyspozycyjność.
Ustalone fakty dały inspektorowi pracy
podstawę do wystąpienia z powództwem
na rzecz dziewięciu osób świadczących pracę na podstawie umów zlecenia, wnosząc
o ustalenie, iż pomiędzy tymi osobami a pozwanym B. istnieje stosunek pracy na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony. Przed skierowaniem pozwu do sądu inspektor pracy uzyskał od zainteresowanych osób oświadczenie, w którym zadeklarowały gotowość popierania powództwa
przez sądem pracy.
Wyrokiem z 20.10.2008 r. sąd rejonowy oddalił powództwo ustalając, że pomiędzy osobami, na rzecz których działał, a pozwanymi
nie istniał stosunek pracy. Uzasadniając
wyrok sąd podjął próbę analizy stosunków
prawnych łączących zainteresowanych z B.
pod kątem występowania w nich cech charakterystycznych dla stosunku pracy.

Praca
skooperowana
Sąd posłużył się prezentowanym w orzecznictwie Sądu Najwyższego poglądem, że kwalifikacji konkretnego stosunku prawnego
należy dokonywać metodą typologiczną,
czyli poprzez rozpoznanie i wskazanie cech
przeważających (dominujących).1
Metoda ta, powszechnie wykorzystywana w prak tyce, ukształ towa na zo sta ła
na gruncie spraw o ustalenie istnienia sto-

sunków pracy osób wykonujących czynności (prace), które mogłyby być wykonywane zarówno w ramach umów o pracę, jak
i umów cywilnoprawnych.2 Tymczasem,
jak dowodził inspektor pracy, w przedmiotowej sprawie osoby, na rzecz których wystąpił (zainteresowani), świadczyły pracę
skooperowaną tj. pracę w zespole współpracowników. Pomiędzy współpracownikami istniała swego rodzaju zależność polegająca
na podziale pracy. A taki sposób świadczenia pracy, według utrwalonych poglądów
doktryny, zarezer wowany jest wyłącznie dla
reżimu prawa pracy. Jest to sposób wywodzący się ze stosunków robotniczych (fabrycznych), które dały podwaliny pod pierwsze nor my ochronne prawa pracy. Cechą
konstrukcyjną tego stosunku jest skooperowanie pracy w zespole współpracowników.
Konsekwencją absencji jednego ze współpracowników może być poważne zakłócenie
pro ce su pro dukcyj ne go, a na wet je go
wstrzymanie. Trafnie zależność tę wyłuszczył Sąd Najwyższy w wyroku z 13 kwietnia 2000 r. I PKN 594/99 OSNP
2001/21/637, Pr. Pracy 2000/11 stwierdzając, że o wyborze rodzaju podstawy prawnej zatrudnienia decydują zainteresowane
strony (art. 3531 k. c. w związku z art. 300
k. p.), kierując się nie tyle przesłanką
przedmiotu zobowiązania, ile sposobu jego
realizacji. Natomiast archetypem pracy
podporządkowanej jest skooperowana praca robotnika produkcyjnego w przedsiębiorstwie przemysłowym i jako podstawa wykonywania takiej pracy nadal najbardziej adekwatna jest forma umowy o pracę. W podobnym tonie wypowiedział się Sąd Najwyższy
w wyroku z 5 listopada 1998 r. I PKN
415/98 OSNP 1999/24/780 gdzie wskazał,
że za pracę podporządkowaną uważa się
przede wszystkim działalność wykonywaną
zespołowo, w sposób skooperowany, czyli
zgodnie z zakładowym podziałem pracy.
W przedmiotowej sprawie sąd zupełnie
pominął tę, jakże istotną wskazówkę interpretacyjną, na co wskazuje brak odniesienia się do tej okoliczności w uzasadnieniu
wyroku.
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W orzecznictwie uważa się, że nie może być
mowy o stosunku pracy, jeżeli w relacjach między określonymi stronami nie występuje cecha
podporządkowania. Sąd rejonowy ustalił, że zainteresowani nie świadczyli pracy w ramach
pracowniczego podporządkowania i dyspozycyjności. Stwierdził, że skoro zainteresowani
wykonywali czynności pomocnicze, to ich
wykonanie było niezbędne w trakcie poszczególnych zmian dla zapewnienia ciągu produkcyjnego. Jednakże okoliczność, że zainteresowani pracowali w wyznaczonych godzinach, sama w sobie nie może przesądzać o pracowniczym podporządkowaniu. W ocenie inspektora pracy sąd nie rozważył szczegółowo wszystkich aspektów sprawy. Zainteresowani wykonywali pracę w wyznaczonych godzinach ustalanych tak, jak dla pracowników firmy H. oraz
w systemie zmianowym. Czas pracy był więc
ściśle zdeterminowany godzinami funkcjonowania zakładu oraz przyjętymi grafikami. Zainteresowani obowiązani byli do podpisywania
listy obecności oraz prowadzenia tzw. kart godzinowych, które potwierdzali brygadziści H.
W postępowaniu dowodowym sąd ustalił,
że w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracy
i ciągłości produkcji wprowadzono dla zainteresowanych harmonogramy czasu pracy oraz
nałożono obowiązek informowania przełożonego z nadzoru H. bądź koordynatora B.
o ewentualnej nieobecności w danym dniu.
Przede wszystkim jednak najistotniejszą okolicznością ustaloną w toku postępowania dowodowego było to, że czynności przydzielali
zainteresowanym brygadziści z H. Oni też
wskazywali stanowiska pracy i dokonywali oceny jakości wykonanych prac. Zainteresowani
stosowali się do wydawanych przez brygadzistów H. poleceń konkretyzujących czynności,
które w ramach umówionego rodzaju pracy
mieli do wykonania. Zgodnie natomiast
z orzecznictwem SN, o wykonywaniu zatrudnienia w ramach umowy o pracę świadczy wykonywanie pracy zmianowej, dyspozycyjność
i podporządkowanie3 oraz obowiązek wykonywania, stosownie do potrzeb pracodawcy, czynności zlecanych na bieżąco.4 Sąd stwierdził,
że w opisanych okolicznościach podporządkowania nie było. Przywołał również stanowisko
SN, iż przy umowach o świadczenie usług możliwe jest wskazanie przez zleceniodawcę sposobu świadczenia, współdziałanie w jego
spełnieniu, organizacja warunków do wykonania zobowiązania oraz kontrolowanie prawidłowości wykonywanych czynności.

chodzeniu do pracy. Przykładowo, gdy mieli do załatwienia prywatne sprawy lub chorowali, wówczas tylko informowali brygadzistów o swej nieobecności i ewentualnym planowanym powrocie. W ocenie sądu świadczyło to o tym, że sposobowi wykonywania przez
nich pracy nie towarzyszyła cecha ciągłości,
która jest obligatoryjna dla stosunku pracy.
Sąd pierwszej instancji argumentował, że
umowa o pracę charakteryzuje się ściśle określonymi zasadami udzielania urlopu pracowniczego, a każda przerwa w pracy musi mieć
swoją podstawę (urlop wypoczynkowy, zwolnienie lekarskie). W ocenie inspektora pracy
powyższe okoliczności nie mogą stanowić podstawy wnioskowania o braku ciągłości zatrudnienia. Należy bowiem zauważyć, że także
na gruncie stosunku pracy również mamy
do czynienia z sytuacjami, gdy pracownik nie
stawia się do pracy z dnia na dzień, jak wyraził się Sąd, „bez żadnych formalności”. Przykładowo można tu wspomnieć okoliczności towarzyszące np. urlopowi na żądanie, porzuceniu pracy lub po prostu nie stawieniu się pracownika w pracy bez usprawiedliwienia. Nie
można przecież wykluczyć możliwości występowania porzucenia pracy również na gruncie stosunków cywilnoprawnych. Poza tym
trudno oczekiwać od zainteresowanych, że będą przestrzegać procedur określonych w kodeksie pracy, w sytuacji gdy podmiot zatrudniający tego nie wymagał.
W ocenie inspektora pracy o ciągłości pracy przemawia obowiązek stawiania się
do pracy w ustalonych z góry odstępach czasu, zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy oraz systematyczne odnawianie więzi
prawnej łączącej strony w stosunkowo długim okresie. Dokładnie tak, jak to miało miejsce w przedmiotowej sprawie. Sąd Najwyższy
wskazał, że istota ciągłości polega na wykonywaniu określonych czynności w powtarzających się odstępach czasu, w okresie istnienia względnie trwałej więzi prawnej łączącej
pracownika z pracodawcą.5

nej sprawie zainteresowani mieli pełną świadomość, jakiego typu stosunek prawny nawiązują. W czasie obowiązywania przedmiotowych
umów w żaden sposób nie kwestionowali ich
podstawy. Co więcej jedynie dwóch zainteresowanych wstąpiło do procesu, po czym jeden
z nich, zanim doszło do jego przesłuchania, cofnął powództwo. W trakcie postępowania dowodowego jeden z zainteresowanych stwierdził
wprost, że nie zgadza się z zarzutem inspektora pracy, jakoby miała go łączyć z B. umowa
o pracę, a nie umowa zlecenia. Pozostali natomiast nabrali wątpliwości dopiero po kontroli inspektora pracy, kiedy zakwestionowano charakter zawieranych umów.

§

Ciągłość pracy
Z materiałów dowodowych sprawy wynikało, że niektórzy zainteresowani sami decydowali o ewentualnych przerwach w przy1/2011 IP

Wola stron

Sąd rejonowy podkreślił w uzasadnieniu wyroku, że w umowach należy badać jaki był zgodny zamiar stron i cel umowy. O rodzaju zawartej umowy rozstrzyga przede wszystkim wola stron i to istniejąca w chwili zawarcia umowy. Zasada swobody umów, obowiązująca
w polskim prawie, pozwala stronom swobodnie kształtować stosunek prawny, w obrębie
którego ma być wykonywana praca. W ocenie
sądu zamiarem stron było zawarcie umowy zlecenia, o czym świadczą elementy łączącego je
stosunku prawnego i sposób realizowania
umowy. Nazwie czynności prawnej nie można
odmówić jakiegokolwiek znaczenia. Zwłaszcza
wówczas, gdy strony mają świadomość co do rodzaju zawieranej umowy, potwierdzonej jej postanowieniami. Zdaniem sądu w rozpoznawa-

Resume

Sąd rejonowy przyjął, że w przedmiotowej
sprawie stosunki prawne łączące strony
w przeważającej mierze charakteryzowały się
elementami cywilnoprawnymi, a ponadto występowały w nich elementy wykluczające możliwość ustalenia pomiędzy stronami istnienia stosunku pracy. Inspektor pracy nie podzielił argumentów sądu zawartych w uzasadnieniu wyroku, dlatego też, w celu zweryfikowania ich zasadności i słuszności przez
sąd II instancji, złożył apelację. Wyrokowi zarzucił naruszenie przepisów prawa materialnego polegające na błędnej wykładni i niewłaściwym zastosowaniu art. 22 § 1 i art. 22 § 12
Kodeksu pracy oraz sprzeczność istotnych
ustaleń sądu z treścią zebranego w sprawie
materiału dowodowego.
Sąd okręgowy po rozpoznaniu sprawy oddalił apelację uznając, że okazała się niezasadna. Z uwagi na brak oczekiwanej postawy oraz współpracy zainteresowanych w trakcie postępowania dowodowego, inspektor
pracy uznał, że nie ma wystarczających
podstaw do zaskarżenia wyroku. Należy
wspomnieć, że w konsekwencji przegranego procesu sąd zasądził od powoda PIP OIP
w Zielonej Górze na rzecz pozwanego koszty zastępstwa procesowego za obie instancje w kwocie ok. 3 tys. zł.
Marcin Kaczmarek
OIP Zielona Góra
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OSNAPiUS 1999/18/582.
2
Wyroki Sądu Najwyższego z 13 kwietnia 2000
r., I PKN 594/99, OSNAPiUS 2001/21/637; z 2
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r., I PKN 334/98, OSNAPiUS 1999 nr 20,
poz. 646; z 22 grudnia 1998 r., I PKN 517/98,
OSNAPiUS 2000 nr 4, poz. 138; z 12 stycznia 1999
r., I PKN 535/98, OSNAPiUS 2000 nr 5, poz. 175.
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Wyrok z 11 września 1997 r., II UKN 232/97,
OSNAPiUS 1998 r. nr 13, poz. 407.
4
Wyrok z 11 kwietnia 1997 r., I PKN 89/97,
OSNAPiUS 1998 r. nr 2, poz. 35.
5
Wyrok Sądu Najwyższego z 22 grudnia 1998
r., I PKN 517/98, OSNAPiUS 2000 r. nr 4,
poz. 138 oraz z 14 grudnia 1999 r. I PKN 451/9
OSNP 2001 r. nr 10, poz. 337, M. Prawn. 2001/11.
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Bezpieczeństwo i higiena pracy

W zakładach
mechanicznej przeróbki węgla

Stanisław Styrylski

Zagadnienia bezpieczeństwa pracy w górnictwie najczęściej kojarzą się z pracą na dole kopalni i to bezpośrednio w przodku czy na ścianie, gdzie występuje największe z możliwych nagromadzenie czynników niebezpiecznych i szkodliwych dla pracowników. Zakłady Mechanicznej
Przeróbki Węgla (ZMPW) są integralną częścią każdej Kopalni Węgla Kamiennego (KWK) i stanowią zakończenie ciągu technologicznego, zaczynającego się na dole kopalni od ściany lub
przodka poprzez odstawę urobku (węgla surowego) najczęściej do szybu.
W Polsce funkcjonuje około 40 ZMPW,
z czego w kopalniach Kompanii Węglowej S.A. – 22, Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. – 7, Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. – 6, Południowego Koncernu Węglowego S.A. – 2, Polski Węgiel Bogdanka S.A.
– 1. Pozostałe usytuowane są najczęściej w rejonach zamkniętych kopalń lub hałd pokopalnianych.
Węgiel z dołu kopalń dostarczany jest
do ZMPW poprzez otwory szybowe, z których jest transportowany w „wozach” (wagonikach mieszczących 1-3 tony urobku) lub
w „naczyniach skipowych” (mieszczących
od kilku do ponad 20 ton urobku). W kilku
przypadkach urobek z dołu kopalni jest
transportowany przenośnikami taśmowymi
poprzez pochyłe sztolnie wydrążone z powierzchni do złoża węgla na głębokości
do ok. 500 m. W ZMPW urobek jest wzbogacany i segregowany (rozdzielany na klasy
ziarnowe – sortymenty handlowe), a następnie ładowany do wagonów lub samochodów.
Odpady są najczęściej lokowane na hałdach
górniczych.
ZMPW mieszczą się najczęściej w kilku budynkach połączonych pomostami oraz esta-

kadami z rurociągami. Pracuje w nich od niespełna 100 pracowników (prosty schemat
technologiczny i mała kopalnia) do ponad 500
w zakładach z rozbudowanym procesem
wzbogacania, przy największych kopalniach.
Tam wykorzystywana jest ogromna liczba maszyn i urządzeń, głównie przenośników,
(od kilkudziesięciu do nawet ok. 200) oraz
wiele maszyn i urządzeń rozdrabniających,
wzbogacających, klasyfikujących, odwadniających oraz załadowczych. Uzupełnieniem
ZMPW są place składowe materiałów i części zapasowych, bocznice kolejowe oraz zwały węgla (największe do 600 000 ton) i zwały odpadów pogórniczych (popularnie zwane
hałdami górniczymi).
Jak się robi węgiel?
Przeróbka mechaniczna węgla obejmuje
następujące etapy: wstępne przygotowanie
urobku do wzbogacania (przesiewanie, sortowanie, rozdrabnianie), wzbogacanie (fizyczne, fizykochemiczne), odwadnianie (suszenie), mieszanie, aglomeracja.
Na początku następuje rozdział urobku.
Najczęściej na dwie frakcje ziarnowe (z ewen-

Separator stały łopatkowy Disa: skrzynia robocza (1), rurociągi (2) i (3),
wygarnik łopatkowy (4), koło łopatkowe (5), zsuwnia robocza (6), koryto robocze (7).
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tualnym dokruszeniem najgrubszych ziaren): miał i węgiel gruby. Odbywa się to na różnego rodzaju przesiewaczach sitowych,
rusztowych lub wałkowych. Do kruszenia grubego urobku używane są zwykle kruszarki
szczękowe, ale można też zastosować kruszarki młotkowe lub walcowe.
Proces wzbogacania we wzbogacalnikach
zawiesinowych z wykorzystaniem cieczy
ciężkiej pozwala na wydzielenie dwóch produktów wzbogacania: węgla i minerałów
o gęstości mniejszej od gęstości cieczy. Będą stanowiły frakcję pływającą, natomiast kamień i minerały o gęstości większej od gęstości cieczy, frakcję tonącą. Najbardziej rozpowszechnione w Polsce są wzbogacalniki zawiesinowe z cieczą ciężką typu DISA o zdolności przerobowej nadawy od 150 do 500 t/h.
Flotacja zaliczana jest do fizykochemicznych metod wzbogacania surowców mineralnych. Selektywny rozdział zachodzi dzięki wykorzystaniu różnych właściwości fizykochemicznych powierzchni cząstek minerałów,
głównie ich różnej zwilżalności (hydrofobowości). Urządzenia do odwadniania stosowane w ZMPW, to przesiewacze odwadniające
(sita o otworach 0,2; 0,25; 0,5 lub 0,75 mm),
podnośniki kubełkowe, wirówki (odwadniarki odśrodkowe), hydrocyklony, zagęszczacze
płytowe (lamelowe), osadniki Dorra, odwadniarki odśrodkowe, filtry próżniowe (tarczowe, bębnowe), prasy filtracyjne (komorowe, taśmowe).
Suszenie jest procesem odparowania wilgoci zawartej w koncentracie uzyskanym
po flotacji. Stosuje się do tego suszarki o bezpośrednim kontakcie materiału z czynnikiem
suszącym (suszarka bębnowa) lub suszarki
przeponowe.
Zarówno przy składowaniu węgla, jak
i odpadów pogórniczych stosowane są podobne maszyny i urządzenia (do transportu materiałów mają zastosowanie głównie przenośniki taśmowe i zgrzebłowe): zwałowarki, ładowarki, spycharki, koparki, zagęszczarki
i walce. Odbiór węgla i odpadów odbywa się
za pomocą transportu samochodowego i koI P 1/2011

Flotownik z silnikiem elektrycznym

lejowego (bocznice kolejowe w obszarze
kopalń). Przy załadunku i wyładunku oraz
transporcie wewnątrz obiektów ZMPW użytkowane są liczne suwnice, wciągarki, dźwigi, pomosty przejezdne i podnośniki.
Przedstawienie w bardzo skróconej i pobieżnej formie procesów przeróbczych oraz
stosowanych maszyn i urządzeń miało na celu zobrazowanie wielości i różnorodności problemów bezpieczeństwa, z którymi można
spotkać się w ZMPW. W związku z koniecznością przepływu przez ZMPW ogromnych
ilości przerabianego materiału (od kilku tysięcy, okresowo na największych kopalniach
do 40 tysięcy ton na dobę), maszyny i urządzenia muszą mieć odpowiednio duże gabaryty i wydajności, co potęguje zagrożenia
związane z ich obsługą. A wiele wymienionych maszyn i urządzeń jest stosowana jedynie w ZMPW, a w związku ze specyfiką procesów w nich zachodzących wymagają indywidualnego podejścia.

Warunki pracy w ZMPW
Większość ZMPW, to zakłady zbudowane
przed kilkudziesięciu laty. Część z nich była w ostatnich 20 latach modernizowana, co
najczęściej sprowadzało się do wymiany
części urządzeń lub zabudowy nowych ciągów
technologicznych do starych obiektów. Braki funduszy w górnictwie szczególnie mocno uwidoczniły się w ZMPW, gdzie większość
maszyn i urządzeń jest mocno wyeksploatowana. Ze względu na prowadzenie większości procesów wzbogacania „na mokro”, często z użyciem różnych odczynników chemicznych mamy tu do czynienia z agresywnym
środowiskiem. Konsekwencją jest korozja
na znacznej części powierzchni stalowych maszyn, urządzeń, rurociągów oraz konstrukcji
obiektów. Często doraźne naprawy (uzupełnienia lub wymiany skorodowanych elementów) ograniczają się do przyspawania nowych
elementów stalowych bez ich zabezpiecze-

Budowa ogólna prasy filtracyjnej komorowej: 1 – osłona prasy, 2 – doprowadzenie osadu, 3 – ramy stacjonarne, 4 – wgłębienie płyty, 5 – ramy ruchome, 6 – suport, 7 – przesuw palcowy, 8 – prowadnica
centrująca płyty, 9 – bieżnie, 10 – blokada przesuwu, 11 – cylinder hydrauliczny, 12 – panel kontrolny, 13 – odprowadzenie filtratu.
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nia antykorozyjnego. Agresywne środowisko
ma również negatywny wpływ na stan oświetlenia stanowisk pracy i przejść. Powoduje
liczne awarie lub zabrudzenia w stopniu
znacznie obniżającym funkcjonalność zainstalowanych lamp. Występujące nierówności,
rozlewiska, usypy urobku, pozostawione
materiały lub części zapasowe stwarzają zagrożenia dla osób korzystających z ciągów komunikacyjnych (posadzek, schodów, powierzchni pomostów).
W większości ZMPW urządzenia pracują
w systemie automatycznym (załączanym
i sterowanym centralnie z dyspozytorni), jednak ze względu na ich zły stan i częstą awaryjność konieczny jest bieżący nadzór nad nimi przez pracowników obsługi, którzy muszą
poruszać się w trudnych warunkach (wynikających z opisanego stanu). Zwiększa to narażenie na ewentualne urazy. Brak osłon ruchomych elementów maszyn i urządzeń
najczęściej jest konsekwencją konieczności
częstego ich oczyszczania z urobku.
Z podobnych powodów zdarzają się przypadki demontażu zabezpieczeń awaryjnych
wyłączników (przepadający urobek powoduje zadziałanie linki i wyłączenie urządzenia,
a pracownik musi chodzić, sprawdzać przyczynę i ponownie uruchamiać ciąg urządzeń).
Konieczność częstego czyszczenia urządzeń ma wpływ jeszcze na inną sferę bezpieczeństwa. W celu ułatwienia dostępu do niektórych miejsc w obrębie maszyn i urządzeń
demontowane są poręcze zabezpieczające
przed upadkiem z wysokości lub wejściem
w strefy niebezpieczne. W celu dokonania
wielu drobnych napraw przy maszynach
i urządzeniach o dużych gabarytach pracownicy montują prowizoryczne konstrukcje
(rusztowania, podesty robocze).
Maszyny i urządzenia mechaniczne o dużej wydajności wymagają też dużych mocy zasilania, które trzeba doprowadzić do wszystkich zakątków ZMPW. Kable niejednokrotnie są prowadzone na znaczne odległości, blisko pracujących maszyn i urządzeń, a także
transportowanego urobku, co czasami powoduje ich uszkodzenia i naraża pracowników
na porażenie prądem elektrycznym. W celu
ograniczenia narażenia pracowników ZMPW
na działanie czynników szkodliwych występujących w środowisku pracy, głównie na hałas i zapylenie, montuje się kabiny dźwiękoi pyłoszczelne. Jednak ich skuteczność dość
szybko ulega ograniczeniu, gdyż agresywne
środowisko i brak staranności utrzymania ich
w czystości i sprawności powoduje szybką dewastację.
W skład ZMPW wchodzą też bocznice kolejowe, które najczęściej obsługują wyspecjalizowane firmy zewnętrzne, jednak niektóre
prace w ich obrębie lub na styku z nimi wykonują pracownicy ZMPW. Zdarza się też, że
w celu skrócenia sobie drogi pracownicy przechodzą przez torowiska bocznic, co bywało
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Suma sumarum

W uzupełnieniu do danych w tabeli należy dodać, że w 2003 r. nastąpiło połączenie z inną kopalnią.
przyczyną tragicznych wypadków. Obsługa
zwałowisk węgla i odpadów naraża zatrudnianych tam pracowników ZMPW na niebezpieczeństwo ze strony osuwających się dużych
ilości gromadzonych tam materiałów sypkich,
ale przede wszystkim niebezpieczeństwo ze
strony licznego sprzętu ciężkiego oraz samochodów ciężarowych używanych do transportu węgla i odpadów.
Należy podkreślić, że pracownicy ZMPW
są poddawani systematycznym szkoleniom
bhp oraz badaniom profilaktycznym i praktycznie nie zdarzają się w tym zakresie zaległości. Również systematycznie organizowane i prowadzone szkolenia zawodowe
powodują, że pracownicy ZMPW posiadają
wymagane uprawnienia i kwalifikacje do obsługi maszyn i urządzeń. Problemem natomiast jest brak wystarczającej liczby pracowników do obsadzenia wszystkich stanowisk
pracy, szczególnie kiedy występuje zwiększona absencja urlopowa lub chorobowa, lub gdy
pracownicy ZMPW przechodzą do pracy
na dole kopalń, gdzie warunki finansowe są
dla nich dużo bardziej korzystne.
Wypadki przy pracy
Duże nagromadzenie w ZMPW maszyn
i urządzeń wymagających ciągłego nadzoru
i obsługi oraz konieczność poruszania się pracowników często po schodach lub nierównym
podłożu, nierzadko zanieczyszczonym, powoduje znaczne zagrożenia wypadkowe. Najczęściej pracownicy odnoszą lekkie obrażenia,
takie jak otarcia lub rany cięte, zaprószenie
oczu, stłuczenia, zwichnięcia, skręcenia lub

złamania. Zdarza się jednak, że w zakładach
przeróbczych dochodzi też do wypadków powodujących ciężkie obrażenia lub śmierć, najczęściej w wyniku:
– pochwycenia przez elementy ruchome
przenośników czy wzbogacalników,
– pochwycenia pracownika pomiędzy płyty prasy filtracyjnej,
– przygniecenia przez przemieszczające
się elementy załadowcze,
– upadków z wysokości lub wpadnięcia
do zbiorników,
– uderzenia lub przygniecenia przez
przemieszczane duże elementy w trakcie remontów,
– potrącenia lub przejechania przez tabor
kolejowy oraz sprzęt ciężki i samochody ciężarowe na zwałach węgla i hałdach górniczych,
– porażenia prądem elektrycznym.
Analiza stanu wypadkowości w ZMPW
obejmująca ostatnie 20 lat wyraźnie pokazuje tendencję spadkową. W latach 90-tych
w poszczególnych ZMPW corocznie zdarzało się po kilka, a w największych ZMPW nawet 10 i więcej wypadków (przy czym w skali wszystkich ZMPW corocznie pojawiały się
wypadki ciężkie i śmiertelne). W latach 20002006 pojedyncze wypadki na poszczególnych
ZMPW, a w ostatnich latach, jeden wypadek
nawet na kilka lat (wypadki ciężkie i śmiertelne w skali wszystkich ZMPW zdarzały się
rzadziej niż raz do roku). Dobrym zobrazowaniem wskazanych tendencji jest przywołanie konkretnych danych statystyki wypadkowej z ZMPW jednej z większych kopalń
przedstawionych wyżej na wykresie:

Z redakcyjnej poczty
Dzień dobry,
Otrzymujemy od Państwa bezpłatnie jeden egzemplarz czasopisma „Inspektor Pracy”, który dostaje Społeczny Inspektor Pracy. Ponieważ inne
osoby też są zainteresowane tym czasopismem, to zwracam się z pytaniem:
czy możemy otrzymywać dwa egzemplarze? Będziemy bardzo wdzięczni.
Z poważaniem
Kierownik Działu Zarządzania Wiedzą
Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, Biblioteka Naukowa, ul św. Teresy 8
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W ciągu ostatnich 20 lat w ZMPW nastąpiły istotne zmiany w zakresie zapewnienia
bezpiecznej pracy zatrudnianym tam pracownikom. Na początku lat 90. praktycznie każda kontrola w ZMPW powodowała konieczność wydawania nakazów wstrzymywania
prac, szczególnie związanych z obsługą
przenośników, ale także innych maszyn
i urządzeń przeróbczych. Użytkowano je często bez osłon, w sposób niedostateczny
osłaniając elementy ruchome lub bez „linek
bezpieczeństwa” umożliwiających zatrzymanie przenośnika w każdym miejscu biegu
taśmy. Kontrole ujawniały przypadki pozostawienia bez zabezpieczenia przed uruchomieniem przez osoby nie posiadające wymaganych uprawnień urządzeń do transportu
pionowego lub spawarek, niezabezpieczone
lub niedostatecznie zabezpieczone miejsca
pracy przed możliwością upadku z wysokości, pozostawienia bez zabezpieczenia instalacji elektrycznych pod napięciem, powodujące zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym przez bezpośredni dotyk.
Obecnie tego rodzaju sytuacje praktycznie
nie mają miejsca, a jeżeli do nich dochodzi to
są to przypadki incydentalne. Jednak braki finansowe spowodowały, że sprawność wyeksploatowanych maszyn i urządzeń jest niska,
co powoduje częste awarie, w wyniku których
w rejonach obsługiwanych maszyn i urządzeń
zalega urobek usypujący się z nieszczelnych
przenośników, zsuwni oraz maszyn i urządzeń
przeróbczych. Pojawiają się też liczne rozlewiska wody, szlamu i mułu wyciekających z nieszczelnych rurociągów. A przy tym występuje, praktycznie wszechogarniająca korozja, której intensywność (wpływ na zachowanie parametrów wytrzymałościowych) trudno w sposób jednoznaczny ocenić bez fachowych ekspertyz.
Zapewne duży wpływ na bezpieczeństwo
pracy w ZMPW ma też dobre przygotowanie
pracowników zarówno w zakresie wiedzy zawodowej, jak również w dziedzinie szkoleń
bhp.
Obecnie dla maszyn i urządzeń oraz procesów technologicznych w zakładach przeróbczych stosuje się w większości ogólne
przepisy bhp (w tym minimalne wymagania)
oraz szczegółowe regulacje do poszczególnych grup maszyn i urządzeń, dla których takie regulacje zostały określone (np. dla
przenośników lub urządzeń „poddozorowych”). Ponadto w ZMPW, które są objęte
nadzorem urzędów górniczych, mają zastosowanie branżowe przepisy górnicze ujęte
w ustawie „Prawo geologiczne i górnicze”
oraz w aktach wykonawczych wydawanych
na jej podstawie.
Stanisław Styrylski
OIP Katowice
I P 1/2011

Pogryzieni przez wielbłądy
Na terenie województwa zachodniopomorskiego doszło
w roku 2010 do dwóch wypadków przy pracy z udziałem wielbłądów dwugarbnych. W pierwszym, pracownik obsługi
z trzydniowym stażem pracy, został ugryziony przez wielbłąda w podudzie. Drugi wypadek okazał się dużo cięższy
w skutkach. Opiekunka zwierząt, zatrudniona niespełna 3 tygodnie wcześniej, doznała licznych i poważnych obrażeń ciała podczas podawania zwierzęciu lekarstwa. Inspektorzy
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie przeprowadzili
postępowanie powypadkowe w obu przypadkach.
Przedsiębiorcy, u których doszło do wypadków hodują zwierzęta w celach rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych. Na terenie jednego z gospodarstw, oprócz rodziny wielbłądów – samca, samicy i ich córki, znajdują się m.in.: lamy, alpaki, strusie, małpy.
Wielbłądy ży ją na specjalnym wybiegu
zwanym padokiem, gdzie postawiono
dwa domki – jeden dla samic, drugi dla
samca.

W obronie samic
Do drugiego wypadku doszło w związku z koniecznością podania lekarstwa młodej samicy. W tym celu na padok udali się:
właściciel fir my, opiekun wielbłądów,
zootechnik, który przyniósł lekarstwo
w wiaderku, poszkodowana oraz pracownica niezwiązana z opieką nad zwierzętami. Na miejscu zastali obie samice,
które znajdowały się w domku. Samiec
chodził po wybiegu. Opiekun wielbłądów
wszedł do pomieszczenia z samicami, aby
podać lekarstwo. Młoda samica schowała się za matkę, co uniemożliwiało napojenie jej lekiem. Postanowiono więc wyprowadzić samice z domku, rozdzielić je,
a następnie zagonić jedynie młodą samicę do pomieszczenia. Podczas próby rozdzielenia wielbłądzic, rozdrażniony samiec
przybiegł do domku samic, przy którym
stała jedna z kobiet. Gdy ta zobaczyła nadbiegające zwierzę, zaczęła uciekać w kierunku ogrodzenia, wykonanego z rozwieszonego między słupkami łańcucha. Przeskakując łańcuch zawieszony na wysokości ok. 60 cm, zahaczyła nogą i upadła
po zewnętrznej stronie ogrodzenia, uderzając głową o podłoże wykonane z kostki brukowej. W tym momencie nadbiegł
samiec, który chwycił leżącą kobietę
1/2011 IP

za tu łów i uniósł ją na wy so kość
ok. 50 cm. Poprawiając uchwyt, wielbłąd
podrzucił poszkodowaną. Następstwem
tych manewrów były połamane żebra,
zmiażdżone wyrostki kolczyste kręgosłupa oraz liczne urazy zewnętrzne i wewnętrzne (m.in. uraz jamy brzusznej
z pęknięciem śledziony i w konsekwencji
jej usunięcie, pęknięcie lewego nadnercza, złamanie prawej kości ramiennej). Pozostałe osoby podbiegły do wielbłąda
trzymającego poszkodowaną, aby udzielić jej pomocy. Zaczęli odstraszać zwierzę,
w wyniku czego samiec upuścił kobietę.

Okiem inspektora
Oba zdarzenia były przedmiotem kontroli inspektorów pracy. Stwierdzili oni
wie le nie pra wi dłowo ści po le ga ją cych
m.in. na braku instrukcji bezpieczeństwa przy obsłudze zwierząt, procedur postępowania ze zwierzętami niebezpiecznymi, wykazu prac szczególnie niebez-

piecznych, wykazu prac wykonywanych
przez co najmniej dwie osoby, braku
środków do przepędzania, odławiania, odstraszania zwierząt.
Obydwa wypadki mają wspólne cechy. Do ataku zwierzęcia doszło w momencie, kiedy poszkodowani leżeli na ziemi. Osoby te miały krótki staż pracy
na stanowiskach opiekunów zwierząt.

Zwierzęta niebezpieczne
Dorosłe samce wielbłądów zarówno
jedno jak i dwugarbnych w dwustopniowej skali należą do pierwszej kategorii
zwierząt niebezpiecznych. Obejmuje ona
gatunki zwierząt, które z racji swojej naturalnej agresywności mogą spowodować
u człowieka uszkodzenia ciała powodujące trwałe kalectwo lub zgon. Kategoria
druga obejmuje gatunki zwierząt, które
mogą spowodować uszkodzenia ciała,
jednak bez skutków trwałych i niebezpieczeństwa zgonu.
Obaj kontrolowani pracodawcy nie posiadali statusu ogrodu zoologicznego,
w związku z czym inspektor pracy nakazał stosowanie się do przepisów bhp
obowiązujących w ogrodach zoologicznych, korzystając z nich jako zasady
prawnej.
Przedstawione zdarzenie nasuwa pytanie o skalę zagrożenia, a więc i liczbę niebezpiecznych zwierząt (należą do nich także strusie i emu) znajdujących się w posiadaniu przedsiębiorców, którzy nie zapewniają bezpieczeństwa osobom mającym z nimi kontakt.
Tomasz Dębicz
OIP Szczecin
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Z inspektorskiej praktyki

Pracownik jak cytryna
Anna Kurleta

Marek Rynkiewicz

Coraz częściej podczas czynności kontrolnych inspektorzy pracy spotykają się z przypadkami
wykorzystywania przez pracodawców nieprecyzyjnych przepisów prawa. I tak np. dwie spółki,
prawdopodobnie powiązane kapitałowo (prezesem obu była ta sama osoba), zawarły umowę
o świadczenie usług. W ramach tej umowy w dni wolne od pracy pracownicy jednej spółki wykonywali pracę w tym samym miejscu na podstawie umowy zlecenia zawartej z drugą spółką.
Prokuratura Rejonowa w Tczewie przekazała do Okręgowego Inspektoratu Pracy
w Gdańsku, Oddziału w Malborku wniosek
byłego pracownika jednego z zakładów
w Tczewie zajmującego się produkcją szyb
zespolonych. Z jego treści wynikało między
innymi, że kierownictwo zakładu przymusza pracowników do pracy w każdą sobotę
i niedzielę tak, że niektórzy wykonywali pracę ciągle przez okres około trzech miesięcy. Jednocześnie pracownik wskazał, że sytuacja panująca w zakładzie jest opisywana anonimowo na stronie forum inter netowego.

W efekcie, po doprecyzowaniu w oświadczeniach formy wykonywania pracy, inspektorzy
pracy rozpoczęli równoległą kontrolę w spółce G. Polegała ona m.in. na przesłuchaniu
w charakterze świadka części osób, które w sobotę wykonywały pracę na rzecz spółki G. Równocześnie inspektorzy przesłali do siedziby
spółki G żądanie o dostarczenie dokumentów
niezbędnych do ustalenia stanu faktycznego,
w tym m.in. umowy o świadczenie usług zawartej pomiędzy firmami P i G, dokumentów potwierdzających sposób rozliczenia zarówno między spółkami P i G oraz pomiędzy spółką G
a zleceniobiorcami.

Kontrola

Dwie firmy,
jeden pracownik

Inspektor pracy rozpoczął czynności kontrolne w spółce P. w Tczewie. Kontrola kart
ewidencji czasu pracy wykazała, że pracownicy produkcji byli zatrudniani w systemie
trzyzmianowym oraz, że nie wykonywali pracy w soboty, niedziele oraz w godzinach
nadliczbowych. Za źródło dodatkowych informacji na temat sytuacji panującej w zakładzie
posłużyło wskazane forum internetowe. W zamieszczanych wpisach internautów często pojawiał się trzyliterowy skrót, który mógł sugerować, że praca w weekendy była świadczona na rzecz innego podmiotu. W celu dokładnego ustalenia stanu faktycznego inspektor
pracy, po konsultacji z kierownikiem sekcji legalności zatrudnienia ustalił, że do kontroli dołączy drugi inspektor pracy. Razem, za zgodą
okręgowego inspektora pracy, przeprowadzą
kontrolę w zakresie legalności zatrudnienia
pracowników w sobotę.
Na rozdanych w toku czynności kontrolnych oświadczeniach, osoby świadczące pracę w sobotę wskazywały, że wykonują pracę
na rzecz firmy P. w Tczewie, z którą łączy ich
stosunek pracy. Jednakże obecny w tym dniu
koordynator, jak się później okazało zatrudniony przez firmę G., wskazał kontrolującym,
że informacje zamieszczone w oświadczeniach są błędne. Okazało się, że około 50
osób wykonujących w sobotę pracę, świadczyło ją na podstawie umów zlecenia na rzecz
firmy G. z siedzibą w Częstochowie.
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Na podstawie zeznań świadków oraz
otrzymanych dokumentów z firmy G. inspektorzy ustalili, że:
● osoby zatrudnione były na podstawie
umów o pracę w spółce P w Tczewie, natomiast w soboty i niedziele świadczyły pracę
na pod sta wie umów cy wil no praw nych
– umów zlecenia na rzecz spółki G w siedzibie firmy P, zgodnie z umową o świadczenie
usług,
● czynności wykonywane na podstawie
umowy zlecenia były świadczone osobiście
przez zleceniobiorców, którzy musieli być
w pełni dyspozycyjni,
● zleceniobiorcy wykonywali polecenia
wydawane przez mistrzów produkcji i poszczególnych brygadzistów firmy P, którzy
na czas pracy w firmie G „zmieniali się” w koordynatorów,
● zleceniobiorcy byli zobowiązani do wykonywania pracy w z góry określonym czasie tj. na tej samej zmianie, na której w ciągu tygodnia świadczyli pracę na podstawie
stosunku pracy,
● praca wykonywana na podstawie zlecenia była świadczona we wskazanym i z góry
określonym miejscu tj. na terenie firmy P.
w Tczewie oraz przy użyciu narzędzi i maszyn
należących do tej firmy,
● rodzaj pracy i czynności wykonywane
przez poszczególne osoby zatrudnione

na umowy zlecenia były dokładnie takie same, jak na podstawie umów o pracę,
● wykonywana praca na podstawie umów
zlecenia miała charakter odpłatny, wynagrodzenie zleceniobiorcy zostało określone stawką
godzinową, której wysokość była zależna
od dnia wykonywania pracy na zlecenie tj.
za świadczenie usług w soboty wynagrodzenie
było określone stawką godzinową powiększoną o około 50% w stosunku do stawki z dni
od poniedziałku do piątku, natomiast za pracę świadczoną w niedziele zleceniobiorcy
otrzymywali wynagrodzenie w stawce godzinowej dwukrotnie wyższej niż przysługującej
w dni powszednie, ponadto praca wykonywana w godzinach od 22.00 do 6.00 była dodatkowo opłacana stawką 1,20 zł. za godzinę,
● praca na podstawie umów zlecenia była ewidencjonowana poprzez wpisywanie liczby godzin pracy w poszczególnym dniu, godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy, powyższe było potwierdzane podpisem osoby
wykonującej pracę, oraz potwierdzane podpisem osoby koordynującej pracę na linii produkcyjnej oraz podpisem koordynatora.
Rodzaj pracy i czynności wykonywanych
przez poszczególne osoby zatrudnione
na podstawie umowy o pracę były dokładnie
takie same, jak te wykonywane na podstawie
umów zlecenia. Zleceniobiorcy używali tej samej odzieży roboczej, w której wykonywali
pracę jako pracownicy w firmie P. tj. odzieży oznaczonej logo spółki P. Obowiązek zapewnienia odzieży roboczej osobom skierowanym do realizacji usług wynikał z zawartej umowy o świadczenie usług. Zleceniodawca w stosunku do osób skierowanych do realizacji usług wynikających z umowy o świadczenie usług zobowiązał się do przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Zapewnił im prawo do korzystania z pomieszczeń socjalno – sanitarnych. Świadczenie usług przez zleceniobiorcę miało miejsce
w przypadku wystąpienia zapotrzebowania
na pracę mającą charakter doraźny lub sezonowy, których terminowe wykonanie przez
pracowników zleceniodawcy nie było możliwe, np. w przypadku sezonowego wzrostu zamówień na szyby zespolone do okien.
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Ustalony stan faktyczny wskazywał na podporządkowany charakter pracy i wykonywanie jej pod kierownictwem i nadzorem,
w określonym z góry czasie i miejscu,
w określonych normach czasowych oraz
za wynagrodzeniem, co świadczyło, że umowy cywilnoprawne zostały zawarte w sytuacji,
gdy charakter wykonywanej pracy wyczerpywał znamiona stosunku pracy. Ponadto zapisy umowy o świadczenie usług zawartej pomiędzy firmami G. i P. oraz charakter pracy były charakterystyczne dla wykonywania
pracy tymczasowej.
Ponadto w czasie kontroli w spółce G. inspektorzy pracy stwierdzili:
● zaniżanie przez pracodawcę wysokości
wynagrodzenia za pracę dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu
pracy,
● naruszenie przepisów o czasie pracy
dotyczące nie zapewnienia pracownikom
co najmniej raz na 4 tygodnie niedzieli wolnej od pracy,
● nierzetelne prowadzenie kart ewidencji czasu pracy.

Zatajone wypadki
przy pracy
Z zapisów na forum internetowym wynikało również, że w spółce P. występowały
przypadki zatajania wypadków przy pracy,
które powodowały krótkotrwałą absencję
chorobową. Fakt ten udało się potwierdzić
inspektorom pracy w toku przesłuchania
pracowników i byłych pracowników zakładu P.
Z zeznań trzech poszkodowanych wynikało, że urazy
koń czyn ta kie
jak roz cię cia
po wo do wa ne
np. przez kontakt pracownika ze zbitymi taflami szkła nie były zgła sza ne ani
przez poszkodowanego,
ani jego przełożonego (mistrza)
do kierownika zakładu lub pracownika służby bhp, mimo że mistrz zmiany był jedną
z osób udzielających pierwszej pomocy
poszkodowanemu. W wyniku urazu poszkodowani byli niezdolni do pracy przez
okres jednego lub dwóch tygodni i pobierali z tego tytułu wynagrodzenie za czas
choroby w wysokości 80% należnego wynagrodzenia.
Obowiązujące w zakładzie P. od 2005 roku zarządzenie wewnętrzne dotyczące postępowania w razie wystąpienia wypadku
przy pracy w sposób precyzyjny wskazuje,
iż każdy przełożony poszkodowanego ma
obowiązek:
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● zaopatrzyć się u specjalisty ds. bhp
w druki zgłoszenia wypadku,
● pomóc swemu podwładnemu w sformułowaniu treści pisemnego zgłoszenia,
● z własnej inicjatywy złożyć (pisemne)
zgłoszenie w przypadku stwierdzenia wypadku przy pracy, istnienia stanu zagrożenia
zdrowia lub życia ludzkiego oraz powstania
straty dla spółki P.
Z protokołów przesłuchań pracowników,
którzy ulegli wypadkom w czasie pracy, wynikało, że miejscem urazów były w dwóch
przypadkach dłonie nie chronione środkami
ochrony indywidualnej. W czasie kontroli inspektorzy ustalili, że w ocenie ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy, na których
miały miejsce wypadki tj. operatora linii
do obróbki szkła oraz pomocnika myjkowego szkła wyszczególniono zagrożenia wynikające z występowania ostrych krawędzi szkła
oraz z możliwością pękania i upadku z wysokości fragmentów szyb.
Jako ochronę przed tymi zagrożeniami zastosowano środki ochrony indywidualnej
takie jak: rękawice i mankiety odporne
na przecięcia (bawełniano kevralowe z powłoką antypoślizgową na chwytnej stronie rękawic) oraz fartuchy robocze. Wprowadzono
również procedury określające magazynowanie, przemieszczanie i przenoszenie szyb. Dodatkowo, osoby kierujące pracownikami
(mistrzowie produkcji, brygadziści) zostali
zapoznani z obowiązującymi u pracodawcy instrukcjami określającymi w sposób bardzo
precyzyjny zasady ręcznych prac transportowych oraz całego procesu związanego
z transportem, rozładunkiem, załadunkiem
i składowaniem szyb i tafli szkła, jak również
zasady przydziału środków ochrony indywidualnej (łącznie z zasadami zakupu, dystrybucji i kontroli stanów magazynu). Szczegółowo określono obowiązki osób kierujących
pracownikami w zakresie dopuszczania pracowników do pracy, której podjęcie jest
możliwe jedynie w sprawnych, odpowiednio
dobranych i dopasowanych środkach ochrony indywidualnej przewidzianych dla danego
stanowiska.
Tak więc, do wypadków tych mogło dojść
głównie z powodu braku właściwego nadzoru i dopuszczaniu do pracy pracowników bez
wymaganych na danym stanowisku środków
ochrony indywidualnej oraz niewłaściwego
sposobu składowania tafli szkła.

ści jako agencja zatrudnienia bez dokonania
wymaganego wpisu do rejestru agencji zatrudnienia.
Inspektorzy pracy nie uwzględnili zastrzeżeń wniesionych do treści protokołu kontroli.
Skierowali do pracodawcy wystąpienie zawierające kilkanaście wniosków. Dotyczyły
one m. in.:
● przekwalifikowania umów cywilnoprawnych na umowy o pracę wobec 30 osób,
● prowadzenia działalności w zakresie
agencji zatrudnienia jedynie po dokonaniu
wymaganego wpisu do rejestru agencji zatrudnienia,
● naliczenia pracownikom wynagrodzenia za pracę za czas pracy przekraczający
ustalony w umowie wymiar,
● zapewnienia pracownikom pracującym w niedziele, co najmniej raz na 4 tygodnie niedzieli wolnej od pracy.
W odpowiedzi na wystąpienie podmiot
kontrolowany poinformował o wykonaniu
wniosków z wystąpienia, w tym wypłaceniu
pracownikom wynagrodzenia za pracę. Natomiast podważył konieczność uzyskania
wpisu do rejestru agencji zatrudnienia uznając, że nie prowadzi działalności w zakresie
agencji zatrudnienia, a jedynie działalność polegającą wyłącznie na udostępnianiu innemu
podmiotowi zleceniobiorców wykonujących
prace zlecone w ramach cywilnoprawnej
umowy zlecenia.
W związku ze stwierdzeniem naruszenia
przepisów prawa pracy będących wykroczeniami przeciwko prawom pracownika
wobec osoby winnej został skierowany wniosek u ukaranie.

Bez uwzględnienia
zastrzeżeń

Pracodawca poinformował inspektorów pracy o wykonaniu decyzji w ten
sposób, że zespół powypadkowy dokonał
ustalenia okoliczności i przyczyn trzech
wypadków, które zostały uznane za wypadki przy pracy.

W zastrzeżeniach do protokołu firma G.
podnosiła głównie charakter łączącego strony stosunku prawnego, wskazując bardzo
szczegółowo na różnice pomiędzy umową cywilnoprawną, a umową o pracę. Natomiast
nie kwestionowała ustaleń stanu faktycznego wskazującego na prowadzenie działalno-

Kara
i wzmożony nadzór
Inspektorzy pracy wydali pracodawcy decyzję nakazującą ustalenie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy, którym ulegli poszkodowani. Ponadto do pracodawcy został skierowany m.in. wniosek dotyczący wzmożenia nadzoru przez osoby kierujące pracownikami w celu zapewnienia właściwego używania przez pracowników wymaganych środków ochrony osobistej rąk i dłoni przy pracach związanych z manipulowaniem i przemieszczaniem tafli szkła.
Kierownika zakładu P. ukarano mandatem karnym w wysokości 2000 zł.

Anna Kurleta
Marek Rynkiewicz
OIP Gdańsk
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Zarządzanie ryzykiem zawodowym

Tam, gdzie „mury pną się do góry”
Marek Pawłowski

Jednym z aktów prawnych Unii Europejskiej wpływających w dużym stopniu na działania
przedsiębiorstw w zakresie bezpieczeństwa pracy jest dyrektywa 89/391/EWG o wprowadzeniu środków w celu zwiększenia bezpieczeństwa i poprawy zdrowia pracowników podczas
pracy, nazywana również dyrektywą ramową. W ślad za wymaganiami prawnymi muszą jednak
iść konkretne, wymierne i skuteczne działania, których wdrożenie i kontrola pozwolą na sprawne kierowanie organizacją.
Systemy zarządzania bezpieczeństwem
pracy są narzędziami wpływającymi na właściwe usystematyzowanie relacji odnoszących się do bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie, pozwalają na ustandaryzowanie
procedur. Sprawne kierowanie organizacją wymusza stosowanie działań systemowych, których wynikiem jest coraz częstsze wprowadzanie w przedsiębiorstwach
systemów zarządzania, w tym także zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.
Zarządzanie bezpieczeństwem pracy
jest dziedziną obejmującą techniki włączania zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy do organizacji przedsiębiorstwa i kierowania załogą. Wykorzystuje ono
metody i modele organizatorskie do rozwiązywania problemów bezpieczeństwa
i higieny pracy. W tym procesie wypadki
i niebezpieczne zdarzenia są symptomami
zakłóceń, zaburzeniem działania określonego systemu, przejawem jego niedoskonałości. Zawsze należy dążyć do zdefiniowania przyczyny, które doprowadziły do zaistnienia niepożądanego stanu, podjąć
działania uniemożliwiające powstanie podobnego zakłócenia.
Model zarządzania ryzykiem wskazany
w Polskiej Normie PN-N-18002 podzielony został na kolejne etapy:
● zebranie infor macji potrzebnych
do oceny ryzyka zawodowego,
● identyfikację zagrożeń,
● oszacowanie ryzyka zawodowego,
● opracowanie programu działań korygujących i/lub zapobiegających,
● realizację programu,
● okresowe sprawdzanie funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem.
Wprowadzony system zarządzania bezpieczeństwem pracy wymaga permanentnej kontroli. Organizacja powinna ustanowić i utrzymywać program oraz procedu-
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ry określonych audytów systemu zarządzania bhp. Procedury audytów winny obejmować zakres, częstotliwość, metodykę,
kompetencje, odpowiedzialność oraz wymagania związane z przeprowadzeniem audytów i przekazywaniem jego wyników.
Na podstawie wybranych 10 zakładów
pracy prowadzących działalność budowlaną na terenie województwa śląskiego

podjęta została w okresie od marca
do września 2009 r. próba sprawdzenia
funkcjonowania zastosowanych procedur organizatorskich umożliwiających
zidentyfikowanie aktualnego stanu systemu zarządzania ryzykiem w małych i średnich zakładach pracy prowadzących działalność budowlaną, a zatrudniających
od 11 do 249 pracowników.
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Najmniejszy z zakładów zatrudniał ogółem 20, a największy 104 pracowników. Ocenę przeprowadzono głównie wśród pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przy wykonywaniu prac remontowo-budowlanych. Jej celem było sprawdzenie funkcjonowania systemu bezpieczeństwa pracy w zakładach branży budowlanej
i skuteczności wdrożenia obecnych wymagań prawnych w zakresie informowania pracowników o ryzyku zawodowym związanym
z wykonywaną pracą oraz o sposobach
ochrony przed zagrożeniami w przedsiębiorstwach budowlanych.
Chodziło o określenie, w jakim stopniu
działania podejmowane przez pracodawców
przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa pracy, które przejawia się w aktywnych metodach redukcji przyczyn i skutków zagrożeń. Przeprowadzona ocena
miała odpowiedzieć na pytanie: czy pracownicy są aktywnie i świadomie
włączani w proces budowania skutecznego modelu zarządzania ryzykiem?
Ocena skuteczności i jakości funkcjonowania systemów zarządzania ryzykiem
zrealizowana została w oparciu o audyt bezpieczeństwa usystematyzowany w siedmiu
obszarach problemowych. We wszystkich
przypadkach prace budowlane prowadzone były na podstawie pozwolenia na budowę i nadzorowane były przez osoby z kierownictwa lub samego pracodawcę.
W audycie jakości i kompletności zarządzania ryzykiem wzięło udział łącznie 309
pracowników zatrudnionych głównie na stanowisku pracownika budowlanego (ogólnobudowlanego i murarza-tynkarza). Na pozostałych stanowiskach pracy liczba zatrudnionych nie przekroczyła 6 osób.
Po uprzednio dokonanym wyborze osób
(co najmniej 10% załogi) przedstawiony został im cel i zakres przedmiotowego audytu. Omówiono poszczególne kategorie
problemowe występujące w audycie, zapo1/2011 IP

znano uczestników z zasadami doboru odpowiedzi. W każdym przypadku takie
wprowadzenie, omówienie i scharakteryzowanie audytu zarządzenia bezpieczeństwem pracy jest warunkiem koniecznym, dającym podstawy do właściwego zrozumienia i uzyskania wiarygodnych wyników. Ponadto w każdym audycie podkreślano pełną anonimowość, co jest czynnikiem zwiększającym szanse na uzyskanie
rzetelnych, zgodnych ze stanem faktycznym odpowiedzi.
Opracowana została ankieta rankingowa: audyt jakości, kompletności i skuteczności zarządzania ryzykiem w małych
i średnich przedsiębiorstwach (ankieta indywidualna anonimowa). Zawarte w niej
pytania dotyczyły następujących zagadnień:
● przygotowania do oceny ryzyka zawodowego – 4 pytania,
● infor macji potrzebnych do oceny
ryzyka zawodowego – 3 pytania,
● oszacowania ryzyka zawodowego
– 3 pytania,
● wyznaczenia dopuszczalności ryzyka
zawodowego – 3 pytania,
● działań korygujących i zapobiegawczych – 3 pytania,
● zarządzania ryzykiem zawodowym
– 3 pytania,
● oceny ryzyka zawodowego – 3 pytania.
Na podstawie uzyskanych odpowiedzi
sformułowano następujące wnioski:
● pracownicy biorący udział w audycie podkreślali głównie brak wiarygodnej informacji na temat sposobu
zarządzania ryzykiem. Na 309 pracowników biorących udział w badaniu ankietowym 45 udzieliło odpowiedzi, że „w zakładzie pracy prawdopodobnie dokonuje się
okresowej kontroli procesu zarządzania ryzykiem”. Wskazuje to na brak skutecznego przepływu informacji na ten temat. Odpowiedzi jednoznacznie potwierdzających

prawidłowy, przemyślany i systemowy
tok działania, w którym pracownicy biorą
czynny udział i są na bieżąco informowani o wynikach było zawsze niewiele i w żadnym z obszarów problemowych nie przekroczyły one 14%;
● brak więk szych roz bie żno ści
w wynikach pomiędzy poszczególnymi obszarami problemowymi. Z jednej
strony pracownicy najniżej ocenili obszary dotyczące przygotowania do oceny ryzyka zawodowego oraz oszacowania ryzyka zawodowego, czyli etapy początkowy
i końcowy analizy ryzyka zawodowego, zaś
najwyżej ocenili ocenę ryzyka zawodowego będącą konsekwencją dokonanej wcześniej analizy ryzyka. Wskazuje to na brak
merytorycznej wiedzy pracowników o wymaganych etapach, które warunkują właściwe funkcjonowanie modelu oceny ryzyka zawodowego, a w konsekwencji także systemu zarządzania;
● w audycie blisko połowa (48%)
pracowników nie była zatrudniona
w zakładzie dłużej niż 5 lat, zaś ponad
połowa (52%) zdeklarowała posiadanie
wykształcenia zawodowego. Mając
na uwadze powyższe dane należy uznać,
że proces oceny ryzyka zawodowego, etapy szkolenia, a także model zarządzania ryzykiem powinny uwzględniać wiedzę i doświadczenie pracowników. W tym względzie skuteczne zarządzanie pracownikami
staje się drogą do poprawny warunków pracy poprzez par tycypację pracowników
w tych procesach, podnoszenie ich świadomości i umiejętności odnoszących się
do wykonywanych prac;
● na co dzień podczas kontroli pracodawców inspektorom pracy przedstawia się pisemne potwierdzenia zapoznania pracowników z wynikami oceny ryzyka zawodowego. Przeprowadzony audyt zarządzania ryzykiem ujawnił
jednak, że pracownicy praktycznie nie biorą udziału w jego tworzeniu, nie wiedzą jakie są podstawowe cele oceny ryzyka zawodowego, co więcej, w większości ankietowani nie mają świadomości czy tak naprawdę
istnieje w ich zakładzie ustalony sposób informowania o wynikach oceny ryzyka zawodowego. Takie informacje muszą niepokoić, bo celem oceny ryzyka zawodowego nie
może być podpisywanie oświadczeń przez
pracowników lecz budowanie sprawnej organizacji, skutecznej w walce z zagrożeniami poprzez racjonalne i skonkretyzowane
działanie.
Marek Pawłowski
OIP Katowice
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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.

Elastyczne rozwiązania
Z badania przeprowadzonego na zlecenie Komisji Europejskiej
wynika, że zarówno pracodawcy jak i pracownicy odnoszą korzyści z elastycznego czasu pracy. Publikacja raportu eksperckiego zbiegła się w czasie z nieformalnym spotkaniem ministrów ds.
równości płci w Brukseli, którego tematem było omówienie założeń nowej strategii na rzecz równości kobiet i mężczyzn na lata 2010-2015. W raporcie pod tytułem: „Elastyczne rozwiązania
w zakresie czasu pracy, a równouprawnienie płci” zawarto szczegółową charakterystykę aktualnych praktyk stosowanych w 27
państwach członkowskich UE oraz w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego i EFTA (Islandia, Nor wegia, Lichtensztajn
i Szwajcaria). Poruszono w nim m.in. zagadnienie elastycznego
czasu pracy w przedsiębiorstwach (w sektorze prywatnym i publicznym) zarówno pod względem wymiaru czasu pracy np. praca na pół etatu, jak i jego organizacji np. nienormowany czas pracy, rozproszony czas pracy oraz elastyczność w rozpoczynaniu
lub kończeniu dnia pracy. W raporcie znajduje się m.in. stwierdzenie, że większa elastyczność czasu pracy nie zawsze sprzyja równości płci.

Kodeks praktyk

MOP

Grupa 15 ekspertów przyjęła projekt nowego Kodeksu praktyk w zakresie bhp w rolnictwie. W sektorze tym, na całym świecie zatrudnionych jest około miliarda osób. Dokument zostanie
przedłożony do zatwierdzenia Radzie Administracyjnej MOP
w marcu 2011 roku. Założeniem kodeksu jest wspieranie prewencyjnego podejścia do zagadnień bhp w rolnictwie. Dokument stanowi uzupełnienie Konwencji nr 184 MOP dotyczącej bezpieczeństwa i zdrowia w rolnictwie z 2001 roku oraz Zalecenia nr 192.
Zdaniem autorów, nowy kodeks będzie pomocny w zwiększaniu
świadomości zagrożeń i ryzyka występującego w rolnictwie oraz
poszerzaniu wiedzy o środkach służących ich kontrolowaniu i zarządzaniu nimi. Jest przeznaczony dla sektorów publicznego i prywatnego. MOP podkreśla, że kodeks praktyk nie zastępuje krajowych przepisów, zasad i przyjętych standardów.

Ocena ryzyka on-line HISZPANIA
Ministerstwo Pracy i rząd uruchamiają usługę internetową doradczą, umożliwiającą dokonywanie samooceny własnej działalności gospodarczej w kontekście prewencji ryzyka zawodowego.
Przeznaczona jest dla przedsiębiorstw liczących mniej niż 10 pracowników. W Hiszpanii 86% firm, to firmy liczące mniej niż dwudziestu pracowników. Dochodzi tam do ok. 20% wszystkich wypadków przy pracy. Celem nowej usługi internetowej jest wspieranie przedsiębiorców w podejmowaniu odpowiednich działań eliminujących zagrożenia zawodowe oraz zachęcanie ich do angażowania się w zarządzanie bezpieczeństwem i zdrowiem zawodowym, co wpływa na polepszenie jakości i wizerunku firm z re-
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gionu. Większość (83%) firm zatrudniających nie więcej niż 10
pracowników posiada umowy z zewnętrznymi służbami specjalizującymi się w prewencji ryzyka zawodowego. Nowe narzędzie
nie będzie jednak konkurować z ich usługami. Chodzi o zachęcenie przedsiębiorców do zaangażowania się w organizację działań prewencyjnych w swoich firmach, bez blokowania dostępu
do zewnętrznych służb prewencyjnych, gdy skorzystanie z ich usług
jest konieczne.

Przeciwko reformie

FRANCJA

Biorąc pod uwagę przewidywalny znaczny wzrost liczby emerytów w najbliższych latach, rząd Francji wprowadził reformę systemu emerytalnego, przewidującą podniesienie wieku emerytalnego z 60 do 62 lat. Przedłużanie wieku produkcyjnego miałoby się odbywać stopniowo, o cztery miesiące rocznie w latach 2011
– 2018. Cztery z pięciu największych francuskich związków zawodowych, jak również partie opozycyjne wyraziły zdecydowany sprzeciw wobec planowanych zmian, a francuscy pracownicy
opowiedzieli się za zachowaniem status quo.

Urlop

Wymiary kultury organizacyjnej
Zgodnie z zapowiedzią zamieszczoną
w pierwszym artykule poświęconym kulturom organizacji/korporacji omówię tak zwane wymiary kultury organizacji. Jest ich sześć
i zostały określone w następujący sposób:
1. orientacja na zachowanie procedur
(priorytet procedur) – orientacja na osiąganie wyników (priorytet wyników),
2. troska o pracownika, troska o produkcję,
3. przynależność – profesjonalizm,
4. system otwarty – system zamknięty,
5. luźna kontrola – ścisła kontrola,
6. normatywność – pragmatyzm.
Należy podkreślić, że miejsce, w którym
znajduje się przedsiębiorstwo (na skali poszczególnego wymiaru) nie można określić
jako „dobre” lub „złe”, to co jest dobre, a co
złe za le ży cał kowi cie od kie row nic twa
i od dziedziny konkretnej organizacji.

LUKSEMBURG

Wymiar, czyli co?

Weszły w życie przepisy w zakresie m.in. skutków prawnych
towarzyszących zawieraniu związków partnerskich. Zmiany dotyczą przede wszystkim: wprowadzenia równego statusu związku partnerskiego i małżeństwa w kontekście prawa pracownika
do urlopu okolicznościowego oraz uznania w Luksemburgu związków partnerskich zarejestrowanych lub zawartych za granicą. Nowe przepisy likwidują różnice prawne pomiędzy pracownikami
żyjącymi w związku małżeńskim, a pracownikami pozostającymi
w związku partnerskim. Od 1 listopada, wszystkim pracownikom,
niezależnie od rodzaju zawartego związku, przysługują dodatkowe dni wolne w sytuacji wystąpienia zdarzenia natury osobistej
np. zawarcia związku małżeńskiego czy zarejestrowania związku
partnerskiego (6 dni), śmierci współmałżonka lub partnera (3 dni).

Dyskryminacja

W przypadku kultur organizacji o wiele łatwiej jest korzystać z mocnych stron danej kultury,
niż traktować je jak przeszkody i próbować zmieniać daną kulturę.
Edgar Schein
profesor MIT Sloan School of Management

NORWEGIA

Jeden z portali zamieścił informację, że tylko 20% Polaków pracujących w Oslo w branży budowlanej i sprzątania ma stałą pracę. Wielu pracuje w Norwegii nielegalnie. Badanie agencji pośrednictwa pracy Adecco pokazuje, że osiedlają się oni w tym kraju
mimo braku pracy. Natomiast osoby pracujące, znalazły zatrudnienie głównie w budownictwie i przy sprzątaniu. Od 2004 roku Polacy są najliczniejszą narodowościowo grupę imigrantów
w tym kraju, w samym Oslo żyje ich około 16 tysięcy. W okresie kryzysu stanowili bufor w wielu firmach, które ograniczyły
korzystanie z usług pracowników tymczasowych, aby ochronić
własne kadry. Badanie pokazuje również, że polskich pracowników nadal dotyczy zjawisko zaniżania płac do poziomu dumpingowego, nielegalne warunki pracy i wyzysk.
Opracowanie: Sekcja Współpracy z Zagranicą GIP
I P 1/2011

Pierwszy wymieniony wymiar, to dbałość
o środki (priorytet procedur), która przeciwstawiona jest dbałości o cele (priorytet wyników). Gdybyśmy chcieli przełożyć ten wymiar na sferę bardziej praktyczną powiedzielibyśmy, iż w przedsiębiorstwach, w których
kultura zorientowana jest na procedury pracownicy starają się raczej unikać ryzyka, wykazują ograniczone zaangażowanie
w wykonywane zadania, pracę cechuje monotonia (każdy kolejny dzień nie różni się niczym od poprzedniego). W przedsiębiorstwach, w których kultura zorientowana
jest bardziej na cele pracownicy postrzegają siebie jako osoby łatwo przystosowujące
się do nowych sytuacji i zdecydowanie zaangażowane w sprawy zawodowe, a każdy następny dzień jest dla nich wyzwaniem. Po takiej definicji łatwo nam przyjdzie przypięcie
etykiety „dobra” – kulturze zorientowanej
na cele i „zła” – kulturze zorientowanej
na procedury, ale hola hola… są takie dziedziny jak np.: farmacja, w której procedury
są najważniejsze i żadna firma farmaceutyczna nie chce takiej orientacji zmieniać. Można zatem ze stanowczością stwierdzić, że
orientacja na procedury wcale nie jest zła.
Drugi wymieniony wymiar, to troska
o pracowników przeciwstawiona trosce
o produkcję. Wyjaśniając, czym charakteryzuje się kultura nastawiona na troskę
1/2011 IP

o pracowników należy podkreślić, że mają oni
poczucie, iż ich problemy osobiste brane są
pod uwagę, że organizacja czuje się odpowiedzialna za zabezpieczenie im godziwych warunków pracy, a także, co niezwykle istotne,
że decyzje podejmowane są przez grupy,
a nie przez jednostkę. W organizacjach, w których najważniejsze jest wykonanie zadania
dominuje przeświadczenie, że nic poza zadaniem nie jest istotne, a organizacja dba jedynie o wyniki osiągane przez pracowników,
nie uwzględniając przy tym ich spraw osobistych. Panuje także przekonanie, że decyzje
w tego typu przedsiębiorstwach podejmuje
się indywidualnie.
Trzeci, czyli jaki?

Trzeci wymiar, to przynależność (tzw.:
gminność) przeciwstawiona profesjonalizmowi (tzw.: cechowość). Pozwala określić
źródło identyfikacji pracowniczej. Członkowie kultur gminnych są przekonani, że
wszelkie normy organizacji odnoszą się nie
tylko do sfery zawodowej, ale i do wszystkich
sfer życia, a nabór do pracy odbywa się nie
tylko na podstawie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, ale również z powodu przynależności społecznej i rodzinnej. Pracownicy takich przedsiębiorstw całkowicie polegają na organizacji i nie wykazują specjalnego
zainteresowania planowaniem przyszłości.
Członkowie kultur o charakterze profesjonalnym traktują życie prywatne jako całkowicie
odrębną sprawę, która w żaden sposób nie
wpłynęła na ich zatrudnienie w danym
przedsiębiorstwie. Sami troszczą się o własną przyszłość i zazdrośnie strzegą swego życia prywatnego. Typem gminnym przedsiębiorstwa zdają się być przede wszystkim
przedsiębiorstwa japońskie. Można byłoby
zaliczyć do tego grona także przedsiębiorstwa
polskie, które wykształciły swą kulturę organizacji w czasach socjalizmu.
Czwarty wymiar określa typ organizacji jako system otwarty lub system zamknięty. W przedsiębiorstwach z systemami otwartymi pracownicy mają przyjazny stosunek
do nowo przybyłych oraz osób z zewnątrz. Każdy w ciągu kilku dni jest w stanie znaleźć swoje miejsce w strukturze. W przedsiębiorstwach, w których system jest raczej zamknięty pracownicy są skryci i nieufni, nawet wo-

bec swoich współpracowników, a akceptacja
jest uzależniona od spełnienia wielu warunków i wymagań. W takim typie przedsiębiorstwa nierzadko ma miejsce sytuacja, że pracownicy przez cały czas pracy, tak naprawdę
czują się obcy, nawet jeśli pracują 10 czy 15
lat. Należy zwrócić szczególną uwagę na fakt,
iż wymiar otwarty – zamknięty jest ściśle skorelowany ze sposobem komunikowania się
w przedsiębiorstwie, a efektywność pracy zależy tutaj od umiejętnego rozpoznania systemu i dopasowania sposobu przekazywania informacji tak, aby być zrozumianym i by nie doprowadzać do niepotrzebnych napięć.
Piąty wymiar określa siłę wewnętrznych struktur przedsiębiorstwa. W przedsiębiorstwach o luźnej kontroli, pracownicy
mają poczucie, że nikt nie panuje nad wydatkami, nikt nie martwi się o koszty, terminy
spotkań nie są „obsesyjnie” przestrzegane.
W przedsiębiorstwach o ścisłej kontroli pracownicy uważają, że przywiązuje się dużo
uwagę do kosztów, wszystkie spotkania odbywają się punktualnie, nie ma żartów na temat pracy czy firmy. Bardzo często w przedsiębiorstwach o ścisłej kontroli obowiązują
zasady dotyczące każdej sfery życia, na przykład dress code.
Szósty wymiar (pragmatyzm – normatywność) jest ściśle związany z nastawieniem
do klienta. Przedsiębiorstwa pragmatyczne zorientowane są na rynek. Przedsiębiorstwa normatywne koncentrują wysiłki na dawaniu
świadectwa wiary w nienaruszalność zasad.
Silny nacisk kładzie się tutaj na prawidłowość
przestrzegania procedur, często kosztem zysków. Etyczne standardy businessu i uczciwość
są najistotniejsze. W przedsiębiorstwach
pragmatycznych najważniejsze jest zaspokajanie potrzeb klientów. Tutaj liczą się przede
wszystkim rezultaty, a nie przestrzeganie prawidłowości procedur.
Tak wygląda charakterystyka wszystkich
wymiarów organizacji. Warto zastanowić
się, w jakim środowisku przyszło nam pracować. Im więcej bowiem będziemy wiedzieli na temat tego, gdzie pracujemy (rozpatrując charakterystykę niewidoczną na pierwszy rzut oka), tym lepiej będzie się nam pracowało, i tym lepiej dostosujemy strategie radzenia sobie w środowisku pracy.
Marta Bem
psycholog w GIP
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Dokończenie ze strony 32.

Pozbawienie wolności za niebezpieczną maszynę
Próby przeprowadzone przy sterowaniu
oburęcznym (przyciskami) wykazały, że
w sytuacji szybkiego zwolnienia przycisków
sterowania ręcznego, następowało natychmiastowe zatrzymanie cyklu pracy
maszyny. Wiązało się to także z zatrzymaniem tłocznika, bez możliwości jego opadnięcia na matrycę. W tej sytuacji, ponowne uruchomienie prasy możliwe jest dopiero po kolejnym ustawieniu prasy w pozycji „ustawianie”.
Nie bez znaczenia dla analizowanego wypadku jest również fakt, że niesprawne było fabryczne zabezpieczenia przełącznika
trybów działania prasy, w związku z zablokowanym zamkiem. Stwarzało to tym samym możliwość dokonywania zmian trybów pracy maszyny, przez osoby nieupoważnione.

słudze. Nie działał zamek blokujący ustawienie sposobu sterowania, uszkodzona była obudowa pedału startowego (znajdującego się na stanowisku obsługi prasy
przy nogach poszkodowanej), co stwarzało możliwość jego przypadkowego użycia.
– wykonywanie przez poszkodowaną
pracy ręcznie w strefie niebezpiecznej/zagrożenia zamiast za pomocą przewidzia-

nych do tego celu narzędzi pomocniczych
(pęsety), co wiązało się także z zlekceważeniem występujących zagrożeń dla zdrowia lub życia.
Inspektor pracy po dokonaniu oględzin
maszyny wydał decyzję nakazującą wstrzymanie eksploatacji prasy, przy obsłudze
której doszło do wypadku, do czasu zapewnienia sprawności działania: zamków ryglujących sposób sterowania prasą, sprawności działania wyłącznika awaryjnego i naprawienia uszkodzonej obudowy pedału
startowego.
Nakaz wykonano, a maszyna została naprawiona i wyposażona w wymagane zabezpieczenia.

Wyrok skazujący
Pokrętło sterowania ustawione
w pozycji ustawiania, widoczny
wyłamany klucz w zamku ryglującym.

Po zakończeniu kontroli inspektor pracy skierował do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przez osobę z kierownictwa zakładu przestępstwa

Prasa, przy obsłudze której doszło do wypadku; na zdjęciu widoczna
jest uszkodzona obudowa pedału startowego oraz uszkodzony wyłącznik awaryjny.

określonego w art. 220 §1 k. k. (niedopełnienie obowiązków w zakresie bhp i przez
to narażenie pracownicy na bezpośrednie
niebezpieczeństwo ciężkiego uszczerbku
na zdrowiu) w zbiegu z art. 156 pkt 2 k.
k. (spowodowanie ciężkiego uszczerbku
na zdrowiu w postaci kalectwa).
Sąd Rejonowy w Giżycku uznał
oskarżonego winnym zarzucanych mu
czynów. Skazał go (kierownika odpowiedzialnego w zakładzie za utrzymanie ruchu) na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata oraz grzywnę w wymiarze 40 stawek
dziennych po 20 złotych.

Lista przewinień
Na podstawie dokonanych ustaleń
w wyniku przeprowadzonego postępowania kontrolnego, zeznań świadków oraz
przedstawionych dokumentów, inspektor
pracy ustalił m.in. następujące przyczyny zdarzenia:
– tolerowanie przez osoby sprawujące
nadzór w zakładzie odstępstw od przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, co wiązało się z dopuszczeniem do eksploatacji prasy pomimo braku skuteczności działania poszczególnych elementów
wyposażenia maszyny mających wpływ
na stan bezpieczeństwa pracy przy jej ob-

Radosław Zajączkowski
OIP Olsztyn, Oddział w Ełku
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Ocena ryzyka zawodowego / Iwona Romanowska-Słomka, Adam Słomka. – Kraków-Tarnobrzeg: Tarbonus, 2010. – 154 s.
W książce podano podstawowe wiadomości dotyczące oceny ryzyka zawodowego.
Przedstawiono również metody badania zagrożeń i szacowania ryzyka oraz zamieszczono przykłady oceny ryzyka dla wybranych stanowisk pracy.
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Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2009.
– 89 [1] s. (Poradnik Energetyka Praktyka
Elektryczność Ciepłownictwo Gazownictwo 1).
Przedstawiono rodzaje uprawnień zawodowych dla elektryków i procedurę ich uzyskiwania oraz omówiono ochronę przeciwporażeniową w sieciach i instalacjach elektroenergetycznych wysokiego napięcia. Zamieszczono również odpowiedzi na pytania
internautów, które wpłynęły do biura SEP.
Zatrudnianie osób niepełnosprawnych /
Lesław Grzonka. – Warszawa: Wydawnictwo C. H. BECK, 2010. – IX, 65 s. (Biblioteka Monitora Prawa Pracy).
W poradniku zawarto przegląd regulacji
prawnych związanych z zatrudnianiem osób
niepełnosprawnych.
Opracowanie:
Danuta Szot
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Pozbawienie wolności za niebezpieczną maszynę
W zakładzie produkującym oprawy oświetleniowe koło G. doszło do ciężkiego wypadku
przy pracy, w wyniku którego pracownica obsługująca prasę mimośrodową straciła dwa palce prawej ręki. Inspektor pracy po zakończeniu kontroli w zakładzie skierował do prokuratury zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa polegającego na niedopełnieniu obowiązków
w zakresie bhp i narażeniu pracownicy na niebezpieczeństwo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Sąd skazał osobę z kierownictwa zakładu na pół roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata oraz grzywnę.
Wypadkowi uległa 45 letnia pracownica, z wieloletnim stażem.
Na zajmowanym stanowisku pracowała 15 lat. W dniu zdarzenia wykonywała prace na drugiej zmianie, w wydziale obróbki
mechanicznej. Obsługiwała prasę mimośrodową LEN 40C, wyprodukowaną w Czechosłowacji w roku 1983. Wiązało się to
z wkładaniem i wyjmowaniem obrabianych metali. Według pracownicy przełącznik trybów pracy ustawiony był na sterowanie
oburęczne, gdzie detale wkładane są za pomocą pęsety. W pewnej chwili doszło do samoczynnego i niekontrolowanego opadnięcia prasy. Skutkowało to zmiażdżeniem i amputacją III i IV palca prawej ręki oraz złamania i zwichnięcia palców II i V.

kontrolującego pracownica do wkładania wyrobów na matrycę nie używała pęsety.
W toku kontroli stwierdzono również, że pedał startowy miał
uszkodzony element obudowy, chroniący przed przypadkowym

Odruchowe działanie
Inspektor pracy w wyniku dokonanych ustaleń uznał wersję
zdarzeń zaprezentowaną przez poszkodowaną za mało prawdopodobną. Podczas czynności kontrolnych w miejscu wypadku,
ustawienie pokrętła sposobu sterowania prasy znajdowało się
w pozycji „ustawienia”. Ustawienie pokrętła sterowania w tym
trybie dokonane zostało przez jednego z pracowników zakładu
(kolegę poszkodowanej), celem uwolnienia palców poprzez podniesienie wykrojnika prasy. Ponadto tryb ten jest przewidziany

Prasa mimośrodowa, przy obsłudze której doszło
do wypadku; na zdjęciu widoczne miejsce przegniecenia palców poszkodowanej przez wykrojnik.
wyłącznie w celu np. dokonania jednostkowych cykli pracy
(przy ograniczonym ruchu suwaka wykrojnika), co umożliwia
m.in. dokonanie niezbędnych ustawień dla zapewnienia jakości
produkowanych wyrobów. Tryb ten nie jest przewidziany do zastosowania w cyklu roboczym.
W opinii inspektora pracy, prasa w chwili wypadku ustawiona była na sterowanie nożne (z pedału star towego), a nie jak
twierdziła poszkodowana – w sterowaniu oburęcznym (przyciskami). Uniemożliwiało to operowanie rękami w strefie niebezpiecznej/zagrożenia tj. pracy wykrojnika. Także w ocenie

naciśnięciem tego elementu. Najprawdopodobniej poszkodowana pracownica odruchowo nacisnęła pedał powodując ruch
tłocznika w chwili, gdy ręką poprawiała lub wkładała obrabiany detal.
W wyniku dokonanego w zakładzie podczas kontroli inspektora pracy specjalistycznego przeglądu technicznego prasy
(w tym próbnego jej uruchomienia celem m.in. symulacji zdarzenia) wykluczony został z całą pewnością aspekt techniczny
tj. niesprawność w działaniu maszyny.
Dokończenie na stronie 30.

