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Ustalenie istnienia stosunku pracy
Różne źródła szacują, że w Polsce na podstawie
umów cywilnoprawnych zatrudnionych jest od 1,5
do 2 milionów osób. Ile z tych osób pracuje w warunkach noszących znamiona stosunku pracy? Tak naprawdę nie wiadomo. Pobieżna analiza sposobu
wykonywania pracy, jej organizacji, naliczania wynagrodzeń w większości przypadków wskazuje na występowanie cech stosunku pracy.

Przeprowadzenie ok. 88 tys. kontroli u przedsiębiorców oraz objęcie różnorodnymi działaniami prewencyjnymi ponad 100 tys. pracodawców, rolników indywidualnych, pracowników młodocianych, związkowców i samorządowców – planuje w roku bieżącym Państwowa Inspekcja
Pracy. Z jej programem działania zapoznali się posłowie z sejmowej Komisji do Spraw Kontroli
Państwowej na posiedzeniu 4 stycznia br. w siedzibie parlamentu.
Program działania urzędu na 2011 r.
przedstawił główny inspektor pracy Tadeusz Jan Zając. Podkreślił, że podobnie
do lat poprzednich aktywność kontrolno-prewencyjna inspekcji koncentrować się będzie
na poprawie bezpieczeństwa pracy w dziedzinach gospodarki i zakładach o największym nasileniu zagrożeń zawodowych.
Idzie głównie o budownictwo – jedną z najbardziej wypadkogennych sekcji gospodarki. Działania w budownictwie obejmować
będą kontrole: prac budowlanych i rozbiórkowych, robót przy budowie i remontach
dróg, inwestycji w związku z EURO 2012.
Przeprowadzona zostanie także kampania informacyjno-prewencyjna.
Wiele uwagi inspekcja pracy zamierza
poświęcić transportowi drogowemu. Zaplanowane zostały kontrole czasu prowadzenia pojazdu, przerw i czasu odpoczynku kierowców oraz kampania prewencyjna: czas pracy a wypadki drogowe.
Wzmożonym nadzorem objęte zostaną
zakłady charakteryzujące się największym nasileniem zagrożeń. Będą one typowane przez poszczególne okręgowe inspektoraty pracy.
– Realizując zadania ujęte w programie
będziemy, zgodnie z zaleceniem Rady
Ochrony Pracy, zwracać szczególną uwagę na kwestie dotyczące: wypłaty należności pracowniczych, czasu pracy, nielegalne go za trud nie nia, sta nowisk pra cy
w szczególnych warunkach i o szczególnym
charakterze. Zwiększymy skalę kontroli

Okładka:
fot. Waldemar Spólnicki

związanych z zagrożeniami, które wynikają z tzw. łańcucha podwykonawców w budownictwie – poinformował posłów szef
Państwowej Inspekcji Pracy. Zapowiedział kontynuowanie i zacieśnianie współ-

być powołanie zespołu roboczego, który
zajmowałby się wypracowaniem sposobów
przeciwdziałania zjawisku, a także jego eliminowania. Główny inspektor skierował ponadto pismo do przewodniczącego Komi-

pracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Głównym Urzędem Statystycznym,
nadzorem budowlanym.
Odpowiadając na pytania posłów Leszka Redzimskiego i Jana Religi o konkretne działania PIP w celu eliminowania
patologii niewypłacania wynagrodzeń pracowniczych, Tadeusz Jan Zając stwierdził,
że w końcu grudnia ub. r. odbył spotkanie
poświęcone temu zagadnieniu z przedstawicielami central związkowych; niebawem mają się odbyć podobne rozmowy
z przedstawicielami czołowych organizacji pracodawców. Efektem tych rozmów ma

sji Trójstronnej z prośbą o wprowadzenie
na jedno z najbliższych jej posiedzeń tematu niewypłacania wynagrodzeń jako problemu o szczególnej dolegliwości i wadze społecznej. Inspekcja pracy przygotowuje także kampanię medialną na ten temat
na wzór obecnej kampanii „Szanuj życie”.
– Skuteczność działań rozumiemy jako
optymalny, gwarantujący oczekiwany efekt,
dobór środków dostępnych inspektorowi
pracy. Wypełniając ustawowe obowiązki,
współpracujemy z naszymi partnerami
i staramy się także uwzględniać obiektywne potrzeby wynikające ze stanu gospodarki i rynku pracy oraz związane z tym społeczne oczekiwania – powiedział Tadeusz
Jan Zając.
Komisja do Spraw Kontroli Państwowej pozytywnie rozpatrzyła zaprezentowany program. W obradach, którym przewodniczył poseł Arkadiusz Czartoryski,
uczestniczyli: Anna Tomczyk, zastępca
głównego inspektora pracy, Małgorzata
Kwiatkowska, dyrektor Departamentu
Współpracy z Parlamentem i Partnerami
Społecznymi GIP oraz Leszek Zając, zastępca dyrektora Depar tamentu Nadzoru i Kontroli GIP.
Donat Duczyński
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towano na temat zarządzania ryzykiem zawodowym oraz przedstawiony został harmonogram działań na rok 2011. Spotkanie było okazją
do wymiany doświadczeń ludzi reprezentujących różne środowiska, m.in.
przedstawicieli pracodawców, związków zawodowych, służb bhp oraz
świata nauki.

Wiadomości
nie tylko z kraju
Warszawa Przestrzeganie
uprawnień pracowniczych związanych z rodzicielstwem, niewypłacanie wynagrodzeń, zarządzanie
bhp w górnictwie, a także zagrożenie hałasem i oddziaływaniem
po la elek tro ma gnetycz ne go
na stanowiskach pracy – to przykłady zagadnień ujętych w planie pracy Rady Ochrony Pracy na 2011 r., przyjętym na jej posiedzeniu 18
stycznia w siedzibie Sejmu. Podczas obrad rada zaaprobowała sprawozdanie ze swojej działalności w 2010 r. Przedstawił je sekretarz ROP
poseł Janusz Krasoń, który podkreślił, że po raz pierwszy w sprawozdaniu podjęto próbę oceny skuteczności działań rady poprzez pogłębioną analizę wykorzystania jej wniosków i rekomendacji zawartych
w wypracowanych stanowiskach. Ponieważ ocena ta nie wypadła najlepiej, po przeprowadzonej dyskusji postanowiono w najbliższym czasie wypracować system bieżącego monitorowania realizacji przez poszczególne resorty i instytucje zaleceń i postulatów Rady Ochrony Pracy. W posiedzeniu po raz pierwszy uczestniczył nowy zastępca przewodniczącego ROP Stanisław Stolorz, powołany na tę funkcję
przez marszałka Sejmu w związku ze śmiercią poprzedniego wiceprzewodniczącego Włodzimierza Szterna. Państwową Inspekcję Pracy
reprezentowali: główny inspektor pracy Tadeusz Jan Zając ze swoją zastępczynią Anną Tomczyk i dyrektor Małgorzatą Kwiatkowską, kierującą Departamentem Współpracy z Parlamentem i Partnerami Społecznymi GIP. Obradom przewodniczyła poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka.

tury pomieszczeń pracy, wyposażania pracowników w odzież i obuwie
robocze oraz dostarczania posiłków regeneracyjnych i napojów
w okresie zimowym. Materiał ze spotkania inspektora z dziennikarzem
został wyemitowany na antenie radia 13 stycznia.

Olsztyn W siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
w grudniu ub. r. odbyła się uroczystość wręczenia nagród pracodawcom
z zakładów leśnych – laureatom pierwszej edycji konkursu „Bezpieczny las”. Inicjatorem przedsięwzięcia był okręgowy inspektor pracy, głównymi organizatorami: OIP i RDLP w Olsztynie. Celem konkursu było
upowszechnianie bezpiecznych i higienicznych metod pracy na pozycjach
pozyskiwania drewna oraz przy wykonywaniu innych prac z zakresu gospodarki leśnej, a także promowanie pracodawców wykazujących troskę
o bezpieczeństwo i zdrowie pracowników. W konkursie wzięło udział 20
zakładów usług leśnych, czyli prawie jedna piąta przedsiębiorstw
świadczących usługi w zakresie pozyskiwania drewna rzecz nadleśnictw
podlegających RDLP. Zdobywcy pierwszych miejsc otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów konkursu, pozostali uczestnicy – dyplomy uczestnictwa oraz drobne upominki. Podczas
uroczystości okręgowy inspektor pracy Wiesław Matys przedstawił głów-

Katowice Pracownik Okręgowego Inspektoratu Pracy przeprowadził w styczniu cykl prelekcji dla uczniów szkół podstawowych w:
Czekanowie, Przezchlebiu, Ziemięcicach i Miedarach. Prelekcje odbywały się pn: „Co zagraża dzieciom na wsi” w ramach działań prewencyjnych „Bezpieczne Ferie” i uczestniczyło w nich 260 uczniów szkół
podstawowych. Podczas spotkań z uczniami omawiane były zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dzieci w gospodarstwach
rolnych oraz domowych. Ponadto przedstawiono aspekty bezpieczeństwa w trakcie zimowego wypoczynku i sposoby zapobiegania wypadkom w czasie prac gospodarskich wykonywanych przez dzieci i młodzież. Prelekcje zostały przeprowadzone w oparciu o materiały i prezentacje PIP, a uczestnicy prelekcji dostali materiały promocyjne PIP.
Zamość Gościem dnia Katolickiego Radia Zamość był 11 stycznia Dariusz Pudło – starszy inspektor pracy z miejscowego oddziału Państwowej Inspekcji Pracy. Tematem wiodącym audycji radiowej
były zagadnienia związane z zimowym bezpieczeństwem pracy. Inspektor pracy poinformował słuchaczy o przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy, jakie powinny być przestrzegane podczas odśnieżania dachów, a także o zasadach bezpiecznego prowadzenia prac zimą
na otwartej przestrzeni, w tym na budowach. Przedstawił ponadto obowiązki pracodawców dotyczące utrzymywania odpowiedniej tempera-

ne założenia, planowany przebieg i metody realizacji Warmińsko-Mazurskiej Strategii Ograniczania Wypadków przy Pracy na lata 2011-2012 oraz
zachęcił przedsiębiorców leśnych i kierownictwo RDLP w Olsztynie do angażowania się w realizację strategii.

Katowice W siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy 18 stycznia odbyło się spotkanie członków Komisji Ochrony Pracy – doradczego ciała powołanego przy OIP w Katowicach. W trakcie spotkania omówione zostały działania prewencyjno-promocyjne w roku 2010. Członkowie KOP poruszali tematy związane z edukacją służb bhp. Dysku-

Gorzów Wielkopolski Na zaproszenie Zarządu i Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Budowlano-Usługowego „Interbud-West” Sp. z o.o.
w Gorzowie Wlkp., które 20 stycznia uroczyście obchodziło swój jubileusz XX-lecia, w zorganizowanym z tej okazji uroczystym spotkaniu uczestniczyli: główny inspektor pracy Tadeusz Jan Zając i sekretarz Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie przy GIP Ryszard
Rodzoch. Na ręce prezesa zarządu przedsiębiorstwa Tadeusz Jan Zając przekazał list gratulacyjny oraz wręczył pamiątkowy medal wybity z okazji niedawno obchodzonego jubileuszu 90-lecia inspekcji pracy. W trakcie pobytu w Gorzowie Wlkp. główny inspektor pracy spotkał się z wicewojewodą lubuskim Janem Świrepo oraz zwiedził zakład „Faurecia” – ubiegłorocznego laureata konkursu „Pracodawca organizator pracy bezpiecznej”.
Zielona Góra Z kilkugodzinną roboczą wizytą 12 stycznia przebywał w Okręgowym Inspektoracie Pracy główny inspektor pracy Tadeusz Jan Zając. Ponieważ
wizyta przypadła na początek nowego roku, spotkanie z pracownikami okręgu
miało na celu omówienie zadań i kierunków działania, które w bieżącym roku
urząd przyjął do realizacji. W swoim wystąpieniu szef inspekcji pracy wiele miejsca poświęcił zagadnieniom związanym z efektywniejszym działaniem inspektora pracy oraz przedsięwzięciom wspierających pracę inspektorską. Mówił o najbliższych, a także o dalszych zamierzeniach kierownictwa urzędu. Spotkanie z głównym inspektorem pracy było okazją do przedstawienia problemów, z którymi spotykają się pracownicy inspekcji. Tadeusz Jan Zając zwiedził
Elektrociepłownię Zielona Góra i zapoznał się z nowoczesną technologią stosowaną w tym zakładzie. Spotkał się także z posłem na Sejm
RP Józefem Zychem oraz rozmawiał z marszałkiem województwa lubuskiego Elżbietą Polak.
Warszawa Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej na posiedzeniu 20 stycznia przyjęła informację Państwowej Inspekcji Pracy na temat problemów bezpieczeństwa w sektorze elektroenergetycznym. Działania inspekcji pracy, związane z eliminowaniem zagrożeń
i zapewnieniem bezpieczeństwa pracy w wybranych działach elektroenergetyki w 2010 r. przybliżył posłom zastępca głównego inspektora pracy dr Marian Liwo. Stwierdził m. in., że w związku z katastrofą zaistniałą w Elektrowni Dolna Odra, gdzie wybuch paliwa zawierającego mieszaninę pyłów węgla kamiennego i biomasy doprowadził
do śmierci jednego i ciężkich obrażeń trzech pracowników, podjęto
działania w zakresie oceny stanu ochrony przeciwwybuchowej w energetyce zawodowej. W marcu i sierpniu ub. r. przeprowadzono kontrole w elektrowniach i elektrociepłowniach współspalających biomasę
i węgiel kamienny. Doprowadziły one do podjęcia przez kontrolowane podmioty niezbędnych działań naprawczych. W okresie od marca
do sierpnia 2010 r. PIP skontrolowała ponadto kilkudziesięciu pracodawców prowadzących prace związane z budową i eksploatacją elektrowni wiatrowych. W efekcie elektrownie zostały doposażone
w sprzęt ochronny dielektryczny dla pracowników wykonujących czynności łączeniowe, a także sprzęt chroniący przed upadkiem z wyso-

kości, umożliwiający pracownikom bezpieczne wejście na poziom gondoli elektrowni wiatrowej. Z kolei przeprowadzone w kilkudziesięciu
zakładach kontrole urządzeń i instalacji elektroenergetycznych przyłączonych bezpośrednio do sieci dystrybucji energii elektrycznej na poziomie średnich napięć doprowadziły do poprawy stanu ochrony przeciwporażeniowej urządzeń. W obradach komisji, którym przewodniczył poseł Arkadiusz Czartoryski, uczestniczył dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli GIP dr Grzegorz Łyjak.

Łódź Nadinspektor Sekcji Prewencji i Promocji Okręgowego Inspektoratu Pracy w końcu ub. r. dwukrotnie spotkał się z członkami
Koła Naukowego „Sukces” przy Politechnice Łódzkiej. Tematami spotkań z udziałem kilkudziesięciu studentów wszystkich lat studiów kierunku Inżyniera Bezpieczeństwa były zadania, uprawnienia i działalność Państwowej Inspekcji Pracy oraz wypadki przy pracy – przepisy prawne regulujące zagadnienie, definicje i świadczenia związane
z wypadkami. Ze względu na duże zainteresowanie studentów problematyką wypadkową postanowiono kontynuować ten temat podczas kolejnych spotkań.

Warszawa 12 stycznia miała miejsce inauguracja działalności roboczej grupy hutniczo-odlewniczej przy okręgowym inspektorze pracy
w Warszawie. Jej celem jest poprawa stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w procesach techniczno-technologicznych w hutnictwie i odlewnictwie w ciągu najbliższych 3 lat. Przedstawiona przez nadinspektora pracy Sekcji Nadzoru Specjalistycznego Józefa Fijołka propozycja działań prewencyjno-promocyjnych Państwowej Inspekcji Pracy spotkała się
z dużym zainteresowaniem przedstawicieli firm prowadzących działalność gospodarczą w sferze procesów hutniczo-odlewniczych. Propozycja ta obejmuje: przeprowadzenie wykładów z zakresu prawa pracy i technicznego bezpieczeństwa pracy dla pracodawców i osób kierujących pracownikami, udział inspektorów pracy w szkoleniach instruktażowych,
doradztwo dotyczące spełnienia minimalnych wymagań bezpieczeństwa
i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników, a także dostarczanie uczestniczącym w pracach grupy zakładom wydawanych przez GIP materiałów instruktażowo-szkoleniowych. Udział w pracach grupy roboczej zadeklarowały m.in. huta stali jakościowej ArcelorMittal Warszawa Sp. z o. o., a także wytwórca wyrobów z proszków spiekanych – pracownicza spółka POLMO ŁOMIANKI S.A.

Atrakcyjne ekspozycje, interaktywne
pokazy, ciekawe konferencje, tysiące
zwiedzających, tak w największym
skrócie można zaprezentować Międzynarodowe Targi Budowlane „BUDMA 2011”. Tradycyjnie, Państwowa Inspekcja Pracy przygotowała stoisko
z materiałami informacyjnymi dotyczącymi bezpieczeństwa pracy w budownictwie. Tej problematyki dotyczyły
również udzielane przez inspektorów
pracy porady prawne i techniczne, które cieszyły się dużym zainteresowaniem
odwiedzających stoisko.
Zorganizowana przez Państwową Inspekcję Pracy konferencja „Bezpieczeństwo pracy w budownictwie” zgromadziła ponad 150 uczestników, wśród
których był m.in. Zbigniew Janowski,
przewodniczący Związku Zawodowego
„Budowlani”, członek Rady Ochrony
Pracy oraz przewodniczący Komisji
ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie przy Głównym Inspektorze Pracy.
Przybyli na konferencję pracodawcy,
przedstawiciele służb bhp, związków
zawodowych, inspektorzy pracy a także
studenci wydziału budownictwa Politechniki Poznańskiej wysłuchali wystąpień inspektorów pracy. Wiesław
Bakalarz i Krzysztof Popielski z Głównego Inspektoratu Pracy przedstawili
„Strategię działań prewencyjnych PIP
w budownictwie”, natomiast nadinspek tor pra cy Grze gorz Stró żyk
z Okręgowego Inspektoratu Pracy
w Poznaniu zaprezentował kampanię
prewencyjną PIP „Szanuj Życie”. Z kolei nadinspektor pracy OIP w Poznaniu
Krzysztof Duda przedstawił „Dobre
praktyki w budownictwie na przykładzie
Wielkopolski”. Konferencję podsumował Krzysztof Fiklewicz, okręgowy
inspektor pracy w Poznaniu.
Na tegorocznych targach stoisko PIP
odwiedzili przedstawiciele najwyższych
władz: Olgierd Dziekoński, sekretarz
stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Cezary Grabarczyk, minister infrastruktury, Piotr Styczeń, wiceminister infrastruktury, Piotr Florek, wojewoda wielkopolski.
Jacek Strzyżewski
OIP Poznań

„BUDMA 2011”
Główny inspektor pracy Tadeusz Jan Zając uczestniczył w otwarciu Międzynarodowych Targów Budowlanych „Budma 2011” oraz w zorganizowanej przez Państwową Inspekcję Pracy konferencji „Bezpieczeństwo
pracy w budownictwie”. Odbywająca się po raz 20 impreza, to największe targi budowlane w Europie Środkowo-Wschodniej. W Poznaniu od 11 do 14 stycznia br. zaprezentowało się tam ponad 1500 firm polskich
i zagranicznych, które przedstawiły najnowocześniejsze technologie stosowane w budownictwie.

Zdjęcia: M. Karlik, P. Piosik (MTP)
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Portugalski Urząd ds. Warunków Pracy

Podobne zadania,
odmienne funkcjonowanie

Dariusz Borowiecki

W ramach Programu wymiany inspektorów pracy Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy
(SLIC) z wizytą studyjną w Porto przebywał Dariusz Borowiecki, nadinspektor pracy OIP w Łodzi. Celem pobytu było zapoznanie się z organizacją, zadaniami i metodami pracy Urzędu ds.
Warunków Pracy (Autoridade para as Condiçőes do Trabalho, w skrócie ACT), będącego portugalskim odpowiednikiem Państwowej Inspekcji Pracy. Program wizyty obejmował prezentację ACT oraz wspólne kontrole w zakładach pracy i na budowie.
ACT powstało 1 października 2007 r.,
kiedy to w ramach jednej instytucji połączono istniejące wcześniej: Inspekcję Pracy oraz Instytut Bezpieczeństwa i Zdrowia
w Pracy. Tym samym obecnie ACT realizuje dwie wzajemnie uzupełniające się
funkcje: działalność kontrolno-nadzorczą
i promocję zdrowia i bezpieczeństwa.
Zakres zadań portugalskiego urzędu jest
zbliżony do zadań realizowanych przez PIP.
Portugalskie koleżanki (które stanowią zdecydowaną większość inspektorów) i koledzy, podobnie jak polscy inspektorzy kontrolują zagadnienia związane z legalnością
zatrudnienia, przestrzeganiem przepisów
dotyczących praw pracowniczych (w tym
przestrzegania zasady równego traktowania w zatrudnieniu) oraz bezpieczeństwa
i higieny pracy. Główną różnicą jest to, że
kontroli w zakresie przepisów o ochronie
praw pracowników podlegają jedynie zakłady prywatne.
W Portugalii powszechnym źródłem
prawa pracy w zakresie uprawnień pracowniczych są ponadzakładowe umowy zbiorowe i ACT zajmuje się kontrolą stosowania ich postanowień w praktyce.
ACT realizuje też inne, obce naszej inspekcyjnej praktyce, zadania. Należą
do nich między innymi: wspieranie (zarówno finansowe, ze środków pochodzących
z Funduszy Europejskich oraz z systemu
ubezpieczeń społecznych, jak i techniczne) projektów z dziedziny bhp, koordynowanie certyfikowania techników bhp oraz
autoryzacja firm świadczących usługi w zakresie bhp, wydawanie zezwoleń na pracę (dotyczy niektórych grup pracowników
np. fryzjerów, kucharzy, kelnerów). ACT
bierze również udział w procesie autoryzacji przedsiębiorców, która jest dla
wszystkich obowiązkowa. Wydaje ją minister gospodarki, ale uczestniczą w tym pro-
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cesie również inne organy, np. inspekcja
ochrony środowiska, także ACT w zakresie dotyczącym warunków pracy. Urząd
gromadzi też i przetwarza otrzymywane
od pracodawców coroczne informacje dotyczące warunków pracy.

Struktura organizacyjna
Na czele ACT stoi główny inspektor pracy wspierany przez dwóch zastępców
oraz wykonawczego koordynatora ds. Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy. W strukturze urzędu znajdują się trzy departamenty: Wsparcia Inspekcji (Sekcja Koordynowania Inspekcji, Sekcja Analiz i Wsparcia
Technicznego), Promocji Zdrowia i Bezpieczeństwa (Sekcja Przepisów Zewnętrznych, Sekcja Zarządzania Projektami),
Zarządzania Wewnętrznego (Sekcja Spraw

Osobowych, Sekcja Systemów Informatycznych) oraz pięć regionalnych inspektoratów i 32 lokalne oddziały.
Oddziałem w Porto kieruje dyrektor.
W strukturze oddziału znajdują się cztery
zespoły inspektorów (ogółem 27), Dział
Promocji Zdrowia i Bezpieczeństwa, Sekcja Wykroczeń, obsługa administracyjna
i inni pracownicy (ogółem 20 osób zatrudnionych na stanowiskach nieinspektorskich). Obszar działania oddziału w Porto
obejmuje 1022,84 km2, na którym zamieszkuje 1 370 657 osób, działa 125 687
podmiotów zatrudniających 650 278 pracowników. Główne sektory działalności gospodarczej to: handel i usługi, przemysł
przetwórczy i budownictwo.
Większość inspektorów posiada wykształcenie wyższe (jedynie inspektorzy
z dłuższym stażem zwolnieni są z tego obo-

wiązku), z reguły prawnicze. Nabór do pracy w ACT następuje w drodze konkursu,
w trakcie którego kandydaci zdają egzamin.
Przygotowanie do wykonywania pracy inspektora trwa około roku. Obejmuje intensywne szkolenie teoretyczne i kontrole
wspólne ze starszymi inspektorami. Nie
ma specjalizacji, inspektorzy są uniwersalni i zajmują się wszystkimi zagadnieniami
z zakresu działania urzędu (legalność zatrudnienia, prawo pracy, bhp).
W skład zespołu wchodzi siedmiu inspektorów, w tym jeden kierujący zespołem oraz jeden pracownik administracji.
Każdy z zespołów inspektorskich ma przydzielony obszar swojego działania, na którym realizują zadania w sektorach budownictwa i transportu drogowego. Poza tym,
zespoły mają swoją specyfikę branżową,
w ramach której kontrolują zakłady na całym terenie działania oddziału w Por-

posażone są w stacje dokujące i zewnętrzne monitory. Kontrole, co do zasady przeprowadzane są w zespołach dwuosobowych. Podstawowym środkiem transportu umożliwiającym docieranie do kontrolowanych pracodawców są samochody
służbowe. W oddziale w Porto każdy z zespołów ma do dyspozycji po jednym samochodzie (cztery Renault Kangoo). Ponadto, do dyspozycji pozostają jeszcze trzy samochody, w tym jeden z kierowcą dla dyrektora oddziału. Mogą one być wykorzystane w sytuacja awaryjnych (nie planowanych wyjazdów), przejazdów do sądu itp.

Nie tylko kontrola
Rola i zadania inspekcji oraz uprawnienia inspektorów pracy odpowiadają wymaganiom określonym w Konwencji Nr 81
MOP. Dotyczy to zarówno swobody prze-

Choć Portugalia jest w UE znacznie dłużej niż Polska, proces dostosowywania maszyn do wymagań minimalnych nie został zakończony. W kontrolowanym zakładzie wyrobu włókien COTESI do wymagań minimalnych
dostosowano na razie pierwszą z kilku maszyn do wyrobu lin sizalowych.
Portugalskie inspektorki dokonują oceny zastosowanych rozwiązań. Ponieważ pracodawca ma plan dostosowania wszystkich maszyn do wymagań minimalnych, inspektorzy pracy nie stosują środków prawnych
odnośnie użytkowania maszyn niespełniających tych wymagań. Przerób
włókna sizalowego związany jest z dużym zapyleniem, które nie pozostało bez wpływu na jakość zdjęcia.

Portugalscy inspektorzy sporządzają w trakcie kontroli raport zawierający zalecenia pokontrolne. Z reguły jest on wręczany przedstawicielowi
pracodawcy na zakończenie kontroli lub, tak jak w tym przypadku, jeszcze w trakcie jej trwania.
I P 2/2011

to. I tak: Zespół A nadzoruje zakłady
z branży metalowej i metalurgicznej, Zespół B: handel i przemysł drzewny, Zespół C: przemysł tekstylny i sektor usług
komunalnych, Zespół D: hotele i restauracje oraz przemysł spożywczy.
Inspektorzy urzędują po dwie osoby
w przestronnych pokojach. Kierujący zespołem zajmuje pokój samodzielnie. Wszyscy korzystają z typowego wyposażenia biurowego. Każdy ma komputer przenośny,
przy czym stanowiska pracy w biurze wy2/2011 IP

prowadzania kontroli bez uprzedzenia
i bez konieczności uzyskiwania upoważnienia, jedynie na podstawie legitymacji
służbowej, w każdym miejscu wykonywania pracy i o każdej porze dnia. Obejmuje ona przesłuchiwania osób, badanie
dokumentów, jak i stosowanie środków
prawnych zmierzających do usunięcia
stwierdzonych naruszeń prawa (w określonym terminie, a także z rygorem natychmiastowego wykonania) oraz sankcji
finansowych. W przypadku wydania decy-

zji wstrzymującej pracę, ponowne przystąpienie do jej wykonywania wymaga zgody
inspektora. Podkreśla się również rolę inspekcji jako organu informującego pracodawców oraz pracowników o mających zastosowanie w danych przypadkach wymaganiach prawnych.
ACT działa w oparciu o trzyletnie plany, których motywem przewodnim są
ukierunkowane na osiągnięcie rezultatów działania mające na celu poprawę warunków pracy. Dotyczą one:
– doskonalenia przepisów prawa,
– informowania i poradnictwa,
– egzekwowania obowiązującego prawa
poprzez działalność kontrolną,
– współpracy z partnerami (partnerzy
społeczni, organizacje pozarządowe, inne
inspekcje, policja imigracyjna, urzędy podatkowe, policja, inne).
W planie na lata 2008-2010 uwzględniono 10 głównych programów w ramach
trzech strategicznych obszarów (dziewięć
programów dotyczy kontroli). Niektóre
z nich są dodatkowo podzielone na zagadnienia, które obejmuje dany program (np.
w programie dotyczącym bezpieczeństwa
pracy wyszczególniono przemysł metalurgiczny, spożywczy, rolnictwo i leśnictwo,
nowe zagrożenia i zagrożenia związane ze
stosowaniem materiałów wybuchowych),
co w sumie daje 32 tematy. Plan określa
liczbę kontroli do zrealizowania w ramach danych programów w poszczególnych latach (bez rozbijania na zagadnienia
objęte programem), a także kwartalny harmonogram realizacji zadań. Recesja spowodowała, że niezmiernie trudno zrealizować zaplanowaną ilość kontroli. Rozwiązanie polegające na zaplanowaniu liczby
kontroli na trzy lata z góry jest obecnie krytykowane.

Według planu
Jedną z form działalności wynikającą
z planu są skoordynowane kontrole, realizowane w tym samym czasie na terenie całego kraju, ewentualnie regionu. Angażują
one istotne środki oraz znaczną liczbę inspektorów pracy np. w kampanię kontrolną w budownictwie ma być zaangażowanych 50% inspektorów. Działania te poprzedzone są przygotowaniem metodologicznych wskazówek dla inspektorów. Wyniki
tych kontroli są ewaluowane dwuetapowo.
W pierwszej fazie, bezpośrednio po zakończeniu akcji, dokonuje się podsumowania
statystycznego pod kątem liczby skontrolowanych miejsc pracy, liczby pracowników,
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których sprawdzono, także liczby stwierdzonych naruszeń oraz rodzaju zastosowanych środków prawnych. W późniejszym czasie dokonuje się oceny jakościowej rezultatów podjętych działań. Następnie o wynikach takiej akcji informowane są środki masowego przekazu (prasa, radio, TV) w celu jak najszerszego upowszechnienia informacji o akcji i jej wynikach.
Jednym z istotnych obszarów działalności ACT jest poradnictwo i informowanie.
W przypadku oddziału w Porto porady
udzielane są codziennie w siedzibie oddziału oraz w tzw. Biurze Obywatelskim czyli miejscu, w którym można załatwić niemal wszystkie sprawy urzędowe, a także
niektóre komercyjne, jak na przykład telewizję kablową. Porad udzielają inspektorzy (w siedzibie oddziału – codziennie trzy
osoby, wg wcześniej ustalonego harmonogramu) oraz technicy (w Biurze Obywatelskim). W okresie od stycznia do października 2010 r. udzielono ogółem 29 652
porad, w większości pracownikom, ale także pracodawcom, imigrantom i innym
podmiotom.
W inny sposób niż w Polsce rozwiązana jest kwestia nakładania grzywien za nieprzestrzeganie przepisów prawa pracy
i bhp. Grzywna nakładana jest co do zasady na pracodawcę, jako jednostkę organizacyjną. Wysokość grzywny zależy od ciężkości przewinienia oraz od zadeklarowanego przez pracodawcę przychodu za rok
ubiegły. Zdaniem inspektorów zagrożenie
karą jest jednym z ważnych powodów, dla
których pracodawcy starają się przestrzegać prawo.

Stwierdzenie wykroczenia
W przypadku stwierdzenia popełnienia
wykroczenia jest ono zarejestrowane
w systemie, a inspektor pracy przygotowuje (już po zakończeniu kontroli, w biurze)
i wysyła do obwinionego pisemne zawiadomienie o zarzutach. Poza określeniem
stron postępowania, pismo to zawiera
wskazanie naruszonych przepisów oraz klasyfikację czynu pod względem jego ciężkości. Następnie, na podstawie przychodu zadeklarowanego przez pracodawcę oraz ciężkości przewinienia, w oparciu o określone prawem widełki, określany jest zakres
kwotowy grzywny (minimalna/maksymalna). Pismo zawiera ponadto krótki opis wykroczenia oraz wskazanie podstaw skierowania wniosku. Są to zarówno ustalenia dokonane w trakcie kontroli inspektora pracy, jak i ustalenia dokonane w wyniku ana-
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lizy dokumentacji dotyczącej oskarżanego
pracodawcy. Pracodawca może być poinformowany o zamiarze nałożenia kary
podczas podsumowania kontroli, ale nie
jest to wymogiem.
Pracodawca po otrzymaniu zawiadomienia ma do wyboru trzy możliwości: dobrowolnie poddaje się karze i wpłaca grzywnę, co kończy sprawę albo nadsyła pisemne dowody na swoją obronę lub stawia się
osobiście (lub poprzez swojego przedstawiciela) na „wysłuchanie” będące czymś
w rodzaju rozprawy, w czasie której przeprowadzane jest postępowanie dowodowe,
lecz z reguły już bez udziału inspektora.
Działania te prowadzone są w siedzibie inspektoratu przez pracowników Sekcji ds.
Wykroczeń znajdującej się w strukturze oddziału. W efekcie podejmowana jest decyzja albo o uwolnieniu od zarzutów (co kończy sprawę), albo o nałożeniu kary grzywny. Oskarżony ma w tym przypadku do wyboru albo zapłacić karę, albo odwołać się
od orzeczenia ACT do sądu.

Podobieństwa i różnice
Zadania PIP i ACT w znacznym zakresie pokrywają się. Oba urzędy kontrolują
i nadzorują stosowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów dotyczących pracowniczych uprawnień wynikających ze stosunku pracy oraz legalności
zatrudnienia. Sytuacja taka sprzyja ewentualnym porównaniom co do metod działania i stosowanych środków.
Odnosi się ogólne wrażenie, że środowisko prawne w Portugalii znacznie bardziej sprzyja realizowaniu zadań inspekcji
pracy. Pierwsze co zwraca uwagę, to zdecydowanie bardziej uproszczona procedura dokumentowania kontroli, nie wspominając już o wymogach formalnych związanych z jej podjęciem. Portugalski inspektor nie sporządza obszernych protokołów,
a jedynie krótkie opisy nieprawidłowości
od razu z zaleceniem ich usunięcia i terminem wykonania. Dokumenty te przygotowywane są w trakcie kontroli na samokopiujących się formularzach, a terminy
wykonania zaleceń negocjowane z przedstawicielem kontrolowanego podmiotu.
W przypadku spraw spornych uzyskane dokumenty i obser wacje dokonane przez inspektora w czasie kontroli są dowodami.
Pozwala to na skrócenie czasu kontroli,
a co za tym idzie zwiększenie ich ilości
i tym samym liczby skontrolowanych pracodawców. Liczba kontroli, które w ciągu
roku przeprowadza portugalski inspektor

wynosi 400, a czas każdej z nich nigdy nie
przekracza jednego dnia.
Efektywności działania ACT sprzyjają też
sformułowania przepisów na przykład zobowiązujące pracodawców do zgłaszania pracowników do ubezpieczenia do godziny 12.00 w dniu, w którym pracownik podjął pracę (ewentualnie do godziny 12.00 dnia
następnego, jeżeli podjął pracę po południu), bieżącego ewidencjonowania godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy czy
zgłaszania wypadków w ciągu 24 godzin.
Ułatwieniem w pracy inspektorów są też
informacje dotyczące zatrudnienia i warunków pracy przekazywane przez pracodawców do ACT corocznie. Jest to co prawda pewne obciążenie biurokratyczne dla
pracodawców ale sprawia, że nie są zobowiązani do okresowego powtarzania np. pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, o ile w środowisku pracy nie zostały
dokonane zmiany mogące wpłynąć na pogorszenie warunków pracy.
Działania ACT realizowane są w oparciu o plan zawierający dziewięć głównych
programów kontroli. Sprzyja to koncentracji na najważniejszych zagadnieniach
i przeznaczaniu ograniczonych środków
na realizację zadań faktycznie uznanych
za priorytetowe.
Ważną rolę w systemie ochrony pracy
w Portugalii mają służby bhp, które z reguły wymagają zatrudnienia dwóch osób:
technika bhp i lekarza medycyny pracy.
Pracodawcy zatrudniający powyżej 400 pracowników mają obowiązek zatrudniania
technika bhp i lekarza na etacie, mniejsi
mogą korzystać w tym zakresie z usług
firm zewnętrznych.
Stosowanie dyrektywy UE dotyczącej
bhp na placach budów jest nadzorowane
przez ACT, co sprzyja jej egzekwowaniu
np. w zakresie zgłaszania budów, wyznaczania koordynatorów, opracowywania
planów bioz. Stanowi też istotne ułatwienie w czasie kontroli budowy. Inspektor ma
z reguły jednego partnera – koordynatora ds. bhp na budowie, co oczywiście nie
znaczy, że nie kontroluje podwykonawców,
jeśli zajdzie taka potrzeba.
Wizyta w oddziale ACT w Porto pozwoliła na ogólne zapoznanie się z funkcjonowaniem portugalskiego urzędu. Część
rozwiązań funkcjonujących w Portugalii
warta byłaby wdrożenia również w Polsce.
Ich dokładniejszemu rozpoznaniu mogłyby służyć dwustronne kontakty robocze poświęcone konkretnym zagadnieniom.
Dariusz Borowiecki
OIP Łódź
I P 2/2011

112 metrów
ponad Wisłą

wana komputerowo. Siłowniki o naciągu
do 400 ton na bieżąco wysyłały informacje
do centrum komputerowego. Tam, po przetworzeniu korygowały wartości naciągów
poszczególnych siłowników.
Dzięki 86 siłownikom znajdującym się
na tzw. jedynkach, milimetr po milimetrze
cała konstrukcja linowa z iglicą wzniosła
się idealnie pionowo w górę aż do maksy-

identyfikowała się za pomocą specjalnych
czer wonych nalepek znajdujących się
na kaskach. Dostęp do strefy niebezpiecznej zabezpieczali pracownicy ochrony stadionu.
W okresie niskich temperatur zachodziła potrzeba podgrzewania oleju silnikowego w siłownikach oraz usuwania lodu na linach przy wlotach do siłowników.
Siłowniki bez dokonania tych czynności
nie osiągały wymaganych parametrów naciągu.
Liczba osób zaangażowanych w operację big lift wyniosła ok. 140. W związku
z pracami podnoszenia konstrukcji linowej
dachu, powierzchnię stadionu podzielono
organizacyjnie na IV kwartały.
Przygotowania do rozpoczęcia naciągania całego systemu lin trwały kilkanaście
tygodni. Ponieważ zarówno teren niecki
stadionu, jaki i część zewnętrzna stanowiły strefy niebezpieczne o dużym zagrożeniu, opracowano specjalistyczne procedury, które musiały być bezwzględnie przestrzegane. Wielokrotnie zmieniano instrukcję bezpiecznego wykonania robót
tzw. big liftu, uwzględniając w ten sposób
uwagi inspektora pracy, służb bhp Konsorcjum Alpine – Bau – Hydrobudowa Polska
S. A i inwestora. Wszyscy pracownicy i oso-

malnej wysokości, po osiągnięciu której zostały założone „stalowe bolce” o wadze 270 kg każdy. Następnie całość konstrukcji opadła do położenia eksploatacyjnego, które w przypadku iglicy wyniosło 3,2 m. Po wykonaniu pomiarów geodezyjnych dokonano wpięcia dolnych lin radialnych na uchwytach zlokalizowanych
na pierścieniu. Miało to miejsce w drugiej
połowie stycznia br.
Operację big lift prowadzono w systemie ciągłym przez całą dobę. W gotowości
pozostawały służby: medyczna, bhp wykonawcy i konsorcjum budowy oraz straż pożar na. Wewnątrz stadionu przez cały
okres obowiązywał zakaz przebywania innych osób niż obsługa operacji, która

by nadzorujący prace w warunkach niebezpiecznych posiadali pisemne polecenia. Zostali przeszkoleni przez osoby, które miały pełną wiedzę dotyczącą przygotowanej
operacji i przeprowadzonej przez Mostostal Zabrze Holding S. A w Zabrzu, który
jest głównym wykonawcą w kooperacji
z włoskim Konsorcjum CIMOLAI i niemieckim HIGHTEX.
Dokumentację projektową opracowało
Biuro Projektowe Holdingu Mostostal
Zabrze i RAMIRENT O/Warszawa. Zgodnie z poleceniem inspektora pracy zawiera ła ona oce nę ry zy ka za wo dowe go
uwzględniającą wszystkie zagrożenia. Jednak w trakcie montażu konstrukcji rusztowań i pomostów w ocenie inspektora

Waldemar Spólnicki

Na Stadionie Narodowym w Warszawie zakończyła się operacja podnoszenia lin z potężnymi uchwytami o wadze prawie 2000 ton. Polegała ona na podniesieniu ogromnej,
liczącej 70 m iglicy, która będzie podtrzymywać zadaszenie największej piłkarskiej areny w Polsce. Prace te były zwieńczeniem trwających od końca kwietnia 2010 r. robót związanych
z montażem metalowej konstrukcji dachu stadionu. Wszystkie
jego elementy wraz z fasadą (elewacją) ważyć będą 13 828 ton.
Było to przedsięwzięcie unikalne w historii polskiego budownictwa m.in. ze
względu na wysokość, na jakiej odbywały
się prace, często przekraczającą 50 m
nad poziomem terenu. Montaż konstrukcji rusztowań i pomostów roboczo-transportowych na pierścieniu ściskającym,
a potem na masztach zwanymi „jedynkami” zaczął się już w lipcu ub. r. Zgodnie
z planem, 14 grudnia rozpoczęto operację
podnoszenia lin o średnicy do 16 centymetrów każda. Trwała ona z krótkimi przerwami prawie miesiąc. Została określona, jako tzw. operacja big lift.
W centralnej części niecki stadionu zamontowano, składającą się z trzech części,
potężną iglicę o wadze blisko 100 ton.
Do niej zainstalowana będzie stalowa
konstrukcja „garażu”, w którym będzie się
chować rozsuwany dach stadionu i 4 telebim-y.
Stalowe liny wraz z dodatkowym wyposażeniem zostały wsparte na całej powierzchni płyty i trybun stadionu na specjalnych rusztowaniach metalowych i drewnianych. Na nich zmontowano dwa kręgi
lin radialnych, które połączyły 60 linami iglicę z pierścieniem (ringiem) i 72 masztami tzw. „jedynkami” umieszczonymi po zewnętrznej stronie korony stadionu.
Prowadzona pod nadzorem specjalistów ze Szwajcarii operacja big lift przygotowana została z zegarmistrzowską precyzją. Dotychczas prowadzono prace podnoszenia o wiele lżejszych konstrukcji linowych. Takie jak w Warszawie z potężną
iglicą z „garażem”, po raz pierw szy
na świecie. Najtrudniejszym momentem
prac, którego wszyscy się obawiali był ten,
w którym stalowa iglica wyniesiona z poziomu 8 m poniżej płyty stadionu przy pomocy potężnych siłowników ruszyła z linami idealnie pionowo do góry. To był punkt
krytyczny całej operacji, która była stero2/2011 IP
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pracy dochodziło do uchybień dotyczących
wykonanych poręczy balustrad, także tymczasowych przy pierścieniach ściskających. Nieprawidłowości odnosiły się również do bezpiecznych wejść na rusztowania z górnego poziomu trybun. Stąd też zachodziła konieczność wydania i wpisania
do dziennika budowy wielu decyzji.
Systematyczne wizytacje inspektora
pracy i działania prewencyjne (jako najwłaściwsza w tym przypadku for ma)
prze prowa dza ne na sta dio nie ra zem
z kierownictwem i służbą bhp Konsorcjum
Alpine Bau – Hydrobudowa Polska S. A,
miały na celu porządkowanie i usuwanie
wszystkich zaobser wowanych uchybień
przy wykonywaniu prac związanych z montażem konstrukcji dachu i przygotowaniem do operacji podnoszenia. Na bieżąco można było obser wować efekty tych
działań sprowadzające się do poprawy bezpieczeństwa.
Uwzględniając dwa etapy przebiegu
operacji big lift poszczególni wykonawcy
i kierujący tymi pracami opracowali stosowne dokumenty:
● zasady przeprowadzenia bezpiecznej
operacji (Safety Method Statement),
● projekt Technologii Robót,
● ocenę ryzyka zawodowego (Risk
Assessment VSL), w tym przy udziale elektronarzędzi, prac ręcznych, przy użyciu maszyn i urządzeń itd.
● schemat organizacyjny całej operacji big lift,
● schemat wyjść ewakuacyjnych z poziomu boiska,
● schemat strefy niebezpiecznej podczas big lift.
Przedsięwzięcie miało niewątpliwie
znaczący wymiar medialny. Nie mógł on
jednak w jakimkolwiek stopniu utrudniać
przebiegu prac (np. helikoptery czy samoloty w tym czasie miały zakaz lotów
nad stadionem). Świadomi tego faktu,
dowodzący operacją z ramienia wykonawcy, upoważnili do jej rejestracji jedynie
dwie stacje telewizyjne: polską oraz DISCOVERY CHANNEL.
Kontrola inspektora pracy przeprowadzona w trakcie big lift w zakresie wyposażenia pracowników w odzież, obuwie robocze i w ochrony indywidualne wykazała, że pracodawca wywiązał się z tych obowiązków. Pracownicy mieli zapewnione
właściwe przerwy w pracy, a także gorące napoje i posiłki regeneracyjne, co było tym bardziej istotne, że większość
prac wykonywano w temperaturze poniżej
zera (nawet do minus 12 °C) i przy dużych
opadach śniegu.
Waldemar Spólnicki
koordynator ds. EURO 2012
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Z inspektorskiej praktyki

Ustalenie istnienia
stosunku pracy

działających w ich imieniu, zawierających
umowy cywilnoprawne w warunkach,
w których zgodnie z art. 22 § 1 powinny
być zawarte umowy o pracę.

Diabeł tkwi
w szczegółach
Ignacy Poloczek

– wybrane przykłady
Zatrudnianie na podstawie umów cywilnoprawnych staje się
w naszym kraju coraz powszechniejsze. W trakcie kontroli inspektorzy pracy spotykają się z zatrudnianiem na podstawie
umów cywilnoprawnych robotników budowlanych, ochroniarzy,
dozorców mienia, kierowców w transporcie drogowym i komunikacji autobusowej, salowych w szpitalach, osób pracujących
w handlu, przetwórstwie i innych działach gospodarki. Dotyczy
to więc zawodów i specjalności, w których zatrudnienie było tradycyjnie realizowane w ramach stosunku pracy.
Różne źródła szacują, że w Polsce
na podstawie umów cywilnoprawnych zatrudnionych jest od 1,5 do 2 milionów
osób. Ile z tych osób pracuje w warunkach
noszących znamiona stosunku pracy? Tak
naprawdę nie wiadomo. Pobieżna analiza
sposobu wykonywania pracy, jej organizacji, naliczania wynagrodzeń w większości
przypadków wskazuje na występowanie
cech stosunku pracy. Prawie zawsze praca świadczona jest w wyznaczonym miejscu i ściśle ustalonych ramach czasowych, a wynagrodzenie naliczane jest
proporcjonalnie do liczby przepracowanych
godzin. W większym lub mniejszym stopniu występują również znamiona pracy
pod kierownictwem i nadzorem.

Kropla w morzu?
Jak wynika ze sprawozdań głównego inspektora pracy, jednym z efektów działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2009
roku było potwierdzenie na piśmie istnienia stosunku pracy dla 7,8 tys. osób będących stronami umów cywilnoprawnych.
W roku 2008 dotyczyło to 10,2 tys. osób.
Ze sprawozdań tych nie wynika jednak, czy
stosunek pracy został potwierdzony wskutek realizacji przez pracodawców wystąpień pokontrolnych, czy też jest to efekt
powództw wniesionych przez inspektorów
pracy do sądów pracy. Doświadczenia
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach wskazują, że mamy do czynienia raczej z pierwszym z przypadków.
Osoby postronne (opinia publiczna), porównując ilość osób zatrudnianych na pod-

stawie umów cywilnoprawnych do efektów
osiągniętych przez PIP mogą uznać te efekty za niezadowalające.
Opierając się na dwóch wybranych
przykładach chciałbym zastanowić się
nad przyczynami takiego stanu rzeczy
w aspekcie obowiązujących w tym zakresie przepisów, a także rozważyć celowość i skuteczność środków prawnych będących w dyspozycji inspektorów pracy, ze
szczególnym uwzględnieniem postępowań przed sądami pracy.
Z dniem 2.06.1996 r. weszły w życie
przepisy art. 8.1. pkt 11a znowelizowanej
ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy,
umożliwiające inspektorom pracy wnoszenie powództw, a za zgodą zainteresowanej osoby, uczestniczenie w postępowaniu przed sądem pracy o ustalenie istnienia stosunku pracy, jeżeli łączący strony
stosunek, wbrew zawar tej między nimi
umowie, ma cechy stosunku pracy. Przepi sy art. 10 pkt 11 „nowej” ustawy
z 13.04.2007 r. o Państwowej Inspekcji
Pracy pozostawiły inspektorom pracy
to uprawnienie.
Ponadto inspektorzy pracy mają możliwość wystąpienia do pracodawcy z wnioskiem o potwierdzenie na piśmie istnienia
stosunku pracy dla osób będących stronami umów cywilnoprawnych.
Inspektorzy pracy mają obowiązek ścigania wykroczeń przeciwko prawom pracownika określonych w Kodeksie pracy
i występowania w charakterze oskarżycieli publicznych. Dotyczy to również wykroczenia z art. 281 pkt 1 Kodeksu pracy
w stosunku do pracodawców oraz osób
I P 2/2011

Kontrole przeprowadzone w szpitalach w Rybniku i Jastrzębiu Zdroju wykazały, że osoby wykonujące czynności salowych (sprzątanie i dezynfekcja) na poszczególnych oddziałach zatrudnione są na podstawie umów zlecenia. W każdym ze szpitali zatrudnionych było na tej podstawie
po około 60 osób. Skala zjawiska jest jednak znacznie większa. Dla jej zobrazowania wystarczy podać stan zatrudnienia
w kontrolowanej spółce, w której pracuje
łącznie 6794 osób, z czego w ramach stosunku pracy jedynie 19. Na podstawie
umów o pracę zatrudnieni są tylko pracownicy ścisłego kierownictwa. Kontrolowana
spółka świadczy usługi sprzątania w placówkach służby zdrowia na terenie całego
kraju.
Poprzez skoordynowane działania podejmowane przez współpracujące ze sobą
spółki (nieformalne konsorcjum), salowe
zatrudnione na podstawie umów zlecenia
nie zostały nawet objęte ubezpieczeniem
społecznym. Można więc powiedzieć, że
w tej sytuacji mamy do czynienia ze zorganizowanym, celowym obchodzeniem
nie tylko przepisów prawa pracy, ale też
ubezpieczenia społecznego.
W bardziej szczegółowym ujęciu sytuacja przedstawia się następująco. Otóż
spółka, nazwijmy ją „A” wygrywa przetarg
na świadczenie usług „czystościowych”
w szpitalu. Nie podejmuje się jednak
świadczenia usług. Zostają one w zakresie
objętym przetargiem rozdysponowane
pomiędzy współpracujące spółki. W opisywanym przypadku część zadań otrzymała
spółka „B” będąca zakładem pracy chronionej zatrudniającym osoby sprzątające
na podstawie umów o pracę. Można się domyślać, że spółka „B” nie znalazła wystarczającej liczby osób ze stwierdzonym
stopniem niepełnosprawności, aby móc wykonywać całość usług czystościowych,
a zarazem zachować status zakładu pracy
chronionej. W efekcie też część usług „czystościowych” rozdysponowano pomiędzy
spółki „C” i „D”, które powierzają prace
osobom fizycznym wyłącznie na podstawie
umów zlecenia.
Aby jeszcze bardziej zmniejszyć koszty
prowadzonej działalności, usługi „czysto2/2011 IP

ściowe” podzielono „sztucznie” na tzw.
usługi „porządkowo-czystościowe” i usługi „dezynfekcji sprzętu i łóżek”.
Dezynfekcję sprzętu i łóżek spółka „A”
powierzyła spółce „C”, a usługi „porządkowo czystościowe” spółce „D”. Pisząc
o sztucznym podziale mam na uwadze fakt,
że te same osoby mają zawarte umowy zlecenia ze spółką „D” na usługi „porządkowo-czystościowe”, a ze spółką „C” na „dezynfekcję sprzętu i łóżek”. W praktyce
czynności tych nie da się rozdzielić i są one
wykonywane jednocześnie. Z reguły po wydezynfekowaniu trzeba dany sprzęt lub
urządzenie, czy też ścianę lub posadzkę
umyć i wyczyścić.

W spółce „C” zleceniobiorcy otrzymują stałe wynagrodzenie w kwocie około 210
zł/miesięcznie, a co za tym idzie spółka „D”
może być zwolniona z odprowadzania
składek na ubezpieczenie społeczne.
Wynagrodzenia w spółce „D” naliczane
są proporcjonalnie do liczby przepracowanych godzin.
W ocenie inspektora pracy charakter zatrudnienia zleceniobiorców przy pracach
„porządkowo-czystościowych” w spółce
„D” oraz przy pracach dezynfekcji sprzętu i łóżek w spółce „C” nosi wszystkie znamiona stosunku pracy określone w art.

22 §1 Kodeksu pracy. W szczególności są
to prace:
● określonego rodzaju tj. prace porządkowo-czystościowe i prace dezynfekcyjne,
● prace wykonywane w wyznaczonym miejscu – wynika to z grafiku (harmonogramu pracy) i przyporządkowania danego zleceniobiorcy do wykonywania prac
porządkowo-czystościowych na wskazanym oddziale lub innym rejonie szpitala,
● wykonywane w wyznaczonym czasie
– zleceniobiorca musi być obecny na oddziale lub w innym wyznaczonym miejscu
w czasie wynikającym z harmonogramu.
Harmonogramy miesięczne opracowuje
kierownik obiektu będący pracownikiem
firmy „B”. Ponadto, w przypadku absencji któregoś z pracowników firmy „B” zobowiązywano zleceniobiorców do dodatkowego (poza harmonogramem) świadczenia pracy,
● wykonywane pod kierownictwem
i nadzorem – nie ulega wątpliwości, że prac
tych nie da się wykonać bez nadzoru
i wydawania bieżących poleceń. Nie był to
nadzór i kierownictwo ze strony zleceniodawcy, ale ze strony kierownika obiektu
i brygadzistów będących pracownikami firmy „B”, a także ze strony pielęgniarek zatrudnionych na poszczególnych oddziałach.
Pewne prace czystościowe trzeba wykonywać w trybie awaryjnym, na doraźne polecenie personelu zatrudnionego na danym
oddziale. Jakość pracy i terminowość były na bieżąco monitorowane,
● wykonywane za wynagrodzeniem
naliczanym proporcjonalnie do ilości przepracowanych godzin.
Istotny jest również fakt, że identyczne
prace są wykonywane przez pracownice
spółki „B”. Często na tej samej zmianie roboczej zatrudnione były dwie osoby, wykonujące identyczne obowiązki, z których jedna jest pracownicą spółki „B”, a druga zleceniobiorcą spółek „C” i „D”.
W związku z tym w listopadzie 2009 r.
inspektor pracy wniósł cztery pozwy
o ustalenie istnienia stosunku pracy przeciwko spółkom „C” i „D” – dwa pozwy
do Sądu Pracy w Rybniku i dwa pozwy
do Sądu Pracy w Jastrzębiu Zdroju, właściwych ze względu na miejsca wykonywania
pracy przez zleceniobiorców.
Postępowania sądowe okazały się bardzo przewlekłe i mając na uwadze zaawansowanie poszczególnych postępowań nie
należy oczekiwać ich szybkiego rozstrzygnięcia.
Dokończenie na stronie 18.
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Problemowe
odśnieżanie
dachów
O tym, jak wielkie niebezpieczeństwo mogą stwarzać nieodśnieżone dachy, nie trzeba
chyba nikogo przekonywać.
Wciąż przestrogą pozostaje
tragedia, do której doszło
w styczniu 2006 roku, gdy zawaliła się hala wystawowa
w Katowicach. Zginęło wówczas 65 osób. W kolejnych latach nie obeszło się też,
niestety bez wypadków, jakim
ulegały osoby odśnieżające
dachy, o czy donosiły media.
Odśnieżanie to niebezpieczna i bardzo
ciężka praca. Śnieżny puch, lekki z wyglądu, w rzeczywistości bywa twardą, zmarzniętą skorupą lodowo-śnieżną. Jego ilość
często tworzy na dachach zaspy, które mogą mieć nawet metr grubości.
Stan techniczny wielu dachów jest bardzo zły. Sprawia to, że przy odśnieżaniu dachu osoby bez odpowiedniego przygotowania łatwo mogą ulec wypadkowi, zwłaszcza
przy natężeniu tych prac. Ze względu
na warunki atmosferyczne, tak w 2010 roku, jak i w latach poprzednich zapotrzebowanie na wykonywanie tych prac było tak
duże, że brakowało wykwalifikowanych
służb. Stawki w firmach specjalizujących
się w tego typu usługach (a jest ich ciągle
niewiele) poszły dwukrotnie w górę, a proponowane w styczniu ub. r. terminy usunięcia śniegu przypadały na drugą połowę
marca.

Dachy wczoraj i dziś
W Polsce konstrukcje dachów budynków
przez wiele lat nie były zbyt wrażliwe na obciążenie śniegiem. W rejonach należących
do stref obciążenia śniegiem o większej numeracji zawsze projektowano dachy o większym pochyleniu połaci dachu niż np.
w rejonach stref nr 1. i 2. Stąd w górach
praktycznie nie spotykamy dachów płaskich. Z dachów o dużym pochyleniu po-
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żania dachów, więc nie pamiętamy, aby
w przeszłości ktoś to robił.
W ostatnim czasie zmieniła się praktyka projektowania dachów. Powszechnie zaczęto stosować bardzo lekkie materiały pokrywcze i izolacyjne, zwłaszcza w tak dużych powierzchniowo budynkach, jak pawilony handlowe, magazyny czy hale przemysłowe. Inwestor wymagał od projektanta jak najlżejszej konstrukcji i jak najmniej-

Styczeń 2010
– 37 letni mężczyzna zmarł w wyniku odniesionych obrażeń wewnętrznych,
po zarwaniu się pod nim dachu podczas odśnieżania na terenie firmy transportowej w Wyszkowie. Kilka dni później zarwał się również dach z eternitu pod odśnieżającym go pracownikiem. Młody mężczyzna spadł ze znacznej wysokości
– 22 latek spadł z dachu podczas odśnieżania jednego z supermarketów.
Z poważnymi obrażeniami głowy został odwieziony do szpitala.
Luty 2010
– 49 latek pracujący przy odśnieżaniu dachu wiaty w Czarnej Białostockiej
spadł z wysokości ponad 5 metrów.
– 23 latek odśnieżający dach hali magazynowej w Jedwabnem, na skutek
załamania się pod nim elementu z pleksy spadł z wysokości ponad 5 metrów i z urazem kręgosłupa został przewieziony karetką do szpitala.

łaci śnieg zsuwał się. Dachy płaskie wykonywano z reguły z ciężkich i wytrzymałych
materiałów konstrukcyjnych i izolacyjnych, przez co udział ciężaru śniegu w całkowitym obciążeniu dachu był stosunkowo
mały. Wynosił on dla stosowanych wówczas
powszechnie żelbetowych dachów lub
stropodachów ok. 30•40% i to w rejonach
większych opadów śniegu. Nawet stosunkowo lekkie konstrukcje stalowe dachów
przykrywano wówczas żelbetowymi płytami panwiowymi i ciężką izolacją. Stąd nie
zachodziła wtedy w Polsce potrzeba odśnie-

szych spadków połaci dachowych. W tak zaprojektowanych dachach udział obliczeniowe go ob cią że nia śnie giem do cho dzi
do 60%, a w przypadku dachów nieocieplanych nawet do 70% obciążenia całkowitego. Trudniejsze jest też spływanie wody
z topniejącego śniegu.
Z wieloletnich doświadczeń wynika,
że nawet prawidłowo zaprojektowane i wykonane konstrukcje dachów ulegały katastrofom w wyniku większego obciążenia
śniegiem, niż określały to normy. Niezbyt
skomplikowane obliczenia pokazują, że do-

Rodzaj śniegu i lodu

Ciężar objętościowy [kN/m2]

Świeży

1,0

Osiadły (kilka godzin lub dni po opadach)

2,0

Stary (kilka tygodni lub m-cy po opadach)

2,5 - 3,5

Mokry

4,0

Zlodowaciały

6,0 - 7,0

Lód (z zamarzniętej wody)

datkowe obciążenie ponad ciężar własny
konstrukcji dachu mogące spowodować katastrofę jest prawie czterokrotnie większe
dla płaskich żelbetowych stropów i stropodachów, niż w przypadku konstrukcji metalowej stosowanej dziś powszechnie w budownictwie przemysłowym, sportowym lub
użyteczności publicznej.
W związku z tą praktyką, obecnie przewidywane jest wprowadzenie ustawowego
obowiązku usuwania śniegu z wielkopowierzchniowych dachów budynków.
Stosowana w Polsce od stycznia 1981
roku polska norma PN-80 B-02010 „Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem” zobowiązuje projektantów
do przyjmowania wartości współczynników
kształtu dachu przy ustalaniu wielkości charakterystycznego obciążenia śniegiem
i dzieliła do niedawna nasz kraj na 4 strefy obciążenia śniegiem. W październiku 2006 r. do przywołanej normy PN-80/B-02010/Az1 wprowadzono zmiany w podziale Polski na strefy obciążenia śniegiem
gruntu, nowe wartości charakterystyczne
obciążenia śniegiem i nowy współczynnik
obciążenia równy 1,5 zamiast dotychczasowego 1,4.

Ile waży śnieg?
Ciężar objętościowy śniegu ulega zmianom i zwykle rośnie wraz z czasem zalegania pokrywy śnieżnej. Zależy on również
od miejsca, klimatu i wysokości nad poziomem morza, jak też od nachylenia połaci
dachowej i ekspozycji na działanie słońca.
Jest zwykle większy na dachu, niż na gruncie. W celu łatwiejszego, orientacyjnego
określania ciężaru objętościowego śniegu
i lodu wprowadzono specjalną tabelę.

Mapa śniegowa w Polsce

Porównanie nowych
i dotychczasowych
stref obciążenia śniegiem w Polsce. Duże
cyfry oznaczają numery
nowych stref, małe stosunek nowej wartości
charakterystycznej
na zaznaczonym obszarze do dotychczasowej.

ABC na wysokości
1) Prace na wysokości mogą być wykonywane jedynie przez osoby pełnoletnie,
spełniające określone wymagania zdrowotne (patrz Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 30 maja 1996 r.
w sprawie przeprowadzania badań lekarI P 2/2011

9,0

[1 kN = 100 kg]
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skich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami
oraz orzeczeń lekarskich wydawanych
do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332).
2) Pracownicy powinni przejść szkolenie stanowiskowe bhp. Może być specjalistyczne z alpinizmu przemysłowego.
Pracodawca winien poinformować pracowników o zagrożeniach i ryzyku związanym
z wykonywaną pracą. Nie może przy tym
ograniczyć się do przekazania ogólnych
infor macji dotyczących prac na wysokości. Musi odnieść się do prac, które mają być wykonane na danym dachu.
W 2007 roku wprowadzono zmiany
do Kodeksu pracy w art. 304 i art. 3041.
Zobowiązano w nich, już nie tylko pracodawców, ale też inne podmioty organizujące pracę do zapewnienia bezpiecznych
i higienicznych warunków pracy także innym osobom wykonującym pracę na innej
podstawie niż stosunek pracy. Zatem,
mając na uwadze odpowiedzialność wynikającą z art. 220 k. k., należałoby oczekiwać takiego zachowania również od innych
podmiotów oraz osób fizycznych, organizujących pracę innym osobom.
3) Najbezpieczniejszą metodą odśnieżania dachów, zwłaszcza spadzistych wydaje się być użycie samochodowego podnośnika z koszem zabezpieczającym.
Podnośniki takie lub platfor my robocze
do prac na wysokości najlepiej zdają egzamin przy zdejmowaniu sopli lub odśnieżaniu części połaci w zakresie ograniczonego zasięgu wysięgnika. Należy jednak
pamiętać, że urządzenia takie można
eksploatować dopiero po uzyskaniu decyzji Urzędu Dozoru Technicznego zezwalającej na ich eksploatację, a do ich obsługi wymagane są odpowiednie uprawnienia poddozorowe.
4) Każda praca wykonywana z platformy roboczej na podnośniku wymaga wychylania się pracownika poza barierkę. Powinna więc odbywać się w uprzęży (szelkach
bezpieczeństwa) przypiętej do stałego
elementu podnośnika wraz z linką bezpieczeństwa i amortyzatorem.

5) Pracownik powinien korzystać z indywidualnego sprzętu zabezpieczającego
go przed upadkiem z wysokości, którego
dobór powinien wynikać z uprzedniej
oceny ryzyka zawodowego. W szczególności winna ona wskazać konkretny typ
uprzęży, linek bezpieczeństwa, zastosowanych zapięć (karabińczyków i uchwytu ustalającego zasięg poruszania się pracownika, tzw. urządzenia przesuwnego, samoblokującego), liczby i rozmieszczenia punktów kotwiczenia. Także powinna uwzględniać sposób poruszania się po połaciach
dachu (ze względu na rodzaj pokrycia, jego stan techniczny, w tym ewentualne przeszkody takie jak: instalacje piorunochronne, rozmieszczenie świetlików).
6) Wykonawca odśnieżania dachu powinien przed rozpoczęciem prac ustalić
w instrukcji bezpiecznego wykonania robót strefy niebezpieczne, wymagające
wygrodzenia, odpowiedniego oznakowania
lub zamknięcia przed dostępem osób niepowołanych. Powinien także określić kolejność wykonywania prac, uniemożliwiając pracownikom gromadzenie (spiętrzanie) śniegu na dachu.
7) Odśnieżając dach należy pamiętać
o obowiązku zapewnienia stosowania
w pierwszej kolejności środków ochrony
zbiorowej przed środkami ochrony indywidualnej, co wynika § 39.2.7 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Uwzględniając fakt,
że dotychczas nie wyprodukowano jeszcze
skutecznego indywidualnego środka zabezpieczającego przed upadkiem z wysokości
mniejszej niż 320 cm, należy organizować
odśnieżanie dachów bez potrzeby przemieszczania się po nich. Gdy to okaże się
niemożliwe, wówczas z wykorzystaniem indy wi du al ne go sprzę tu chro nią ce go
przed upadkiem z wysokości, adekwatnego do rodzaju występującego zagrożenia,
tj. dobranego do powierzchni i rodzaju dachu oraz wysokości.
Roman Burghardt
OIP Zielona Góra
Przypisy:
1. PN-80 B-02010 – Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem.
2. PN-80/B-02010/Az1 zmiana do PN-80 B-02010.
3. Wiadomości Projektanta Budownictwa 1 (192) 2007.
4. Źródło: www.podlaska.policja.gov.pl

15

Największy
na świecie
Operację big lift obserwował w czasie wizyty na Stadionie Narodowym
28 grudnia ub. r. główny inspektor pracy Tadeusz Jan Zając.

Na świecie jest około 30 stadionów z dachami o konstrukcji linowej. Prototypem warszawskiego był Commerzbank Arena we Frankfurcie. Także, niektóre stadiony zbudowane w RPA na mistrzostwa świata w piłce nożnej w 2010 r. miały podobny dach. Ten w Warszawie będzie jednak największy na świecie
i najnowocześniejszy. Na stadionie we Frankfurcie dach trzeba zwijać na zimę, na Stadionie Narodowym zaprojektowano go tak, by wytrzymał nawet ciężar leżącego na nim śniegu.

112 metrów od poziomu Wisły
– górna wysokość, na jakiej zawisła iglica
140 ton (z wyposażeniem) – ciężar
iglicy
1900 ton – waga całej konstrukcji
lin dachu i iglicy
72 kilometry – łączna długość lin
podtrzymujących iglicę
132 liny podtrzymujące iglicę
34-40 metry (w zależności od temperatury) – wysokość dolnej części iglicy nad płytą stadionu
13 828 ton – ciężar całej konstrukcji dachu i fasady
5 ha – powierzchnia dachu

Symbolem zakończenia ważnego etapu
budowy stadionu było zawieszenie 4
stycznia br. na jego iglicy symbolicznej
wiechy. W uroczystości uczestniczyli
przedstawiciele najwyższych władz
na czele z premierem rządu RP Donaldem Tuskiem, prezydentem Warszawy
Hanną Gronkiewicz-Waltz, a także ministrem sportu Adamem Gierszem.

Dokończenie ze strony 13.

Ustalenie istnienia stosunku pracy
Postępowanie sądów polegające na podzieleniu każdego z czterech pozwów
na kilka odrębnych postępowań doprowadziło do tego, że inspektor pracy będzie
mu siał spę dzić w są dach co naj mniej 40 dni. Ilość ta z pewnością się
zwiększy, gdyż przedstawiciele pozwanych spółek już zapowiadają złożenie apelacji w przypadku zapadnięcia niekorzystnego dla ich mocodawców rozstrzygnięcia. W razie przeciwnego rozstrzygnięcia apelację będzie zmuszony złożyć
inspektor pracy, który jest przekonany
o zasadności pozwu.
Ponad połowa zleceniobiorców pod groźbą utraty pracy złożyła, w większości
na przygotowanych przez pozwaną spółkę
drukach, jednobrzmiące oświadczenia
o następującej treści: „Oświadczam iż
umowę zlecenie ze spółką „D” zawarłem
i realizowałem świadomie, gdyż nie byłem
zainteresowany umową o pracę ze względów osobistych. Ponadto informuję, że nie
wyrażałem zgody na reprezentowanie moich interesów przed sądem pracy przez inspektora pracy. Oświadczam, że wycofuję
pozew w przedmiotowej sprawie i wnoszę
o umorzenie postępowania”.
Część zleceniobiorców, która odmówiła złożenia takich oświadczeń została faktycznie pozbawiona możliwości dalszego
świadczenia pracy, co wynika z ich zeznań
złożonych w sądzie.

Dopiero
po apelacji
Przedsiębiorca budowlany z Wodzisławia Śląskiego od kilku lat zawierał z robotnikami budowlanymi wyłącznie umowy
o dzieło.
W trakcie kontroli inspektor pracy
ustalił występowanie wszystkich cech stosunku pracy określonych w art. 22 § 1 Kodeksu pracy, w szczególności zatrudnione
osoby:
● wykonywały pracę określonego rodzaju tj. prace ogólnobudowlane,
● były podporządkowane kierownictwu
przedsiębiorcy, który ustalał zakresy prac
na dany dzień oraz na bieżąco te prace nadzorował i koordynował,
● świadczyły pracę osobiście,
● praca była wykonywana w miejscu
i czasie wyznaczonym przez przedsiębiorcę tj. na wskazanych przez niego budowach,
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● praca była odpłatna, a wynagrodzenie naliczane było proporcjonalnie do liczby przepracowanych godzin,
● praca była powtarzana w codziennych lub dłuższych odcinkach czasu,
a przedsiębiorca prowadził ewidencję czasu pracy,
● praca była wykonywana na rzecz i ryzyko przedsiębiorcy.
Argumenty podnoszone przez inspektora pracy potwierdziły się w trakcie postępowania sądowego. Co więcej okazało
się, że przedsiębiorca składał oferty zatrudnienia w Powiatowym Urzędzie Pracy, a następnie zamiast zatrudnić na podstawie
umów o pracę, zawierał z zainteresowanymi umowy o dzieło.
Sąd pierwszej instancji uznał wszystkie
argumenty podnoszone przez inspektora
pracy, jednak mimo to nie orzekł, że pozwanego przedsiębiorcę łączył z pracującymi osobami stosunek pracy. W uzasadnieniu sąd stwierdził między innymi: świadomość podpisania umowy cywilnoprawnej była równoznaczna z tym, że osoby podpisujące umowy o dzieło miały wolę zawarcia umów cywilnoprawnych, a nie umów
o pracę. Inspektor pracy nie mógł się zgodzić z takim stanowiskiem sądu, gdyż
w trakcie przesłuchań wykonawcy robót zeznali: to od pozwanego zależało jaka umowa i na jaki okres będzie zawarta, pozwany tłumaczył mi, że nie może podpisać
umowy o pracę, bo mu się to nie opłaca.
Inspektor pracy wniósł apelację od wyroku, która została w całości uwzględniona, wskutek czego przedsiębiorca został
zobowiązany do potwierdzenia zatrudnienia na podstawie umów o pracę z sześcioma osobami.
Zaznaczyć należy, że dla osiągnięcia tego efektu inspektor pracy musiał poświęcić pięć dni na udział w rozprawach, nie
licząc czasu na sporządzenie pozwu i apelacji oraz zgromadzenie materiału dowodowego.
Od momentu złożenia pozwu do rozstrzygnięcia w drugiej instancji upłynęło 15
miesięcy. Efektywność i wykorzystanie czasu pracy są w tym aspekcie dalekie
od oczekiwanych.

Koszty zysków i strat
Z analizy orzecznictwa wynika, że w sytuacjach kiedy strony wyraziły wolę zawarcia umowy cywilnoprawnej sądy nawet nie

analizują, czy łączący strony stosunek nosi znamiona stosunku pracy określone
w art. 22 § 1 Kodeksu pracy, lecz umarzają postępowania. Skądinąd wiadomo, że
najczęściej takie oświadczenia woli są
wymuszane przez przedsiębiorców.
Występują trudności z udokumentowaniem stanu faktycznego w rozumieniu procesowym, gdyż często har monogramy
pracy, ewidencje i inne dokumenty, które
przemawiają za występowaniem stosunku
pracy są przez pracodawców ukrywane lub
niszczone.
Pozwane firmy korzystają z wyspecjalizowanej obsługi prawej. Reprezentujący
firmę prawnik robi wszystko, aby zniechęcić osoby zatrudniane na podstawie umów
cy wil no praw nych do wy stę powa nia
przed sądem, przedłużyć postępowanie,
często próbuje ośmieszyć przesłuchiwane
osoby.
Inspektorzy pracy, szczególnie z wykształceniem technicznym nie potrafią
w pełni wykorzystać uprawnień procesowych, z uwagi na zbyt pobieżną znajomość
obowiązujących procedur sądowych.
Sytuacja inspektora pracy w postępowaniu sądowym jest mało komfortowa. Z jednej strony zleceniobiorcy pisząc skargi
oczekują podjęcia przez inspektora pracy
konkretnych działań, które doprowadzą
do potwierdzenia istnienia stosunku pracy, a z drugiej strony jeszcze przed podjęciem zlecenia składają pisemne oświadczenia, że są w pełni świadomi zawarcia
umowy cywilnoprawnej i wynikających
z tego faktu konsekwencji. Co więcej, część
zleceniobiorców pod presją przedsiębiorców składa podobne oświadczenia do sądu pracy i wnosi o umorzenie postępowań.
Część osób, które w związku z odmową
złożenia oświadczeń zostały pozbawione
pracy z pewnością ma żal do wnoszącego
pozew inspektora pracy, że nie potrafił zapewnić im skutecznej ochrony. Pełnomocnicy strony pozwanej na każdym kroku podkreślają, że to z powodu inspekcji
pracy ludzie stracili możliwość zarobkowania. Z pewnością ma to duże znaczenie psychologiczne dla kolejnych osób, które zamierzałyby wejść w spór sądowy mający
na celu potwierdzenie stosunku pracy.
Postępowania sądowe są bardzo czasochłonne i złożenie większej ilości pozwów nie pozwala inspektorowi pracy
na należyte wywiązywanie się z innych planowych zadań.
Nawet w przypadku uzyskania wyroku
nakazującego potwierdzenie istnienia stosunku pracy, efektywność działań inspekI P 2/2011

tora jest niewielka – średnio na przekwalifikowanie dwóch umów inspektor musi
poświęcić jeden dzień pracy.

Przepisy,
które nie chronią
Mając na uwadze wspomniane uwarunkowania nie dziwi fakt coraz powszechniejszego zastępowania umów o pracę umowami cywilnoprawnymi. Obowiązujące rozwiązania prawne nie sprawdzają się w praktyce i nie chronią pracobiorców przed zastępowaniem umów o pracę umowami cywilnoprawnymi. Czasochłonne i przewlekłe procedury sądowe z pewnością zniechęcają inspektorów pracy do składania pozwów o ustalenie istnienia stosunku pracy. Niejeden z nich, rozpatrując skargę,
w której skarżący sugeruje przekwalifikowanie umów cywilnoprawnych ma poważne wątpliwości, czy wystąpić z pozwem do sądu pracy,
czy też ograniczyć się
do po in for mowa nia
skarżącego o możliwości osobistego złożenia pozwu.

Jak przeciwdziałać?
Obowiązujące przepisy mogłyby skuteczniej chronić interesy pracobiorców, gdyby były stosowane
kompleksowo, a nie wybiórczo
jak obecnie. Przede wszystkim
wola stron nie powinna stanowić
argumentu definitywnie rozstrzygającego o rodzaju stosunku prawnego łączącego pracodawcę
z pracobiorcą. Do takiej konkluzji prowadzi analiza następujących przepisów:
● art. 22 § 1 Kodeksu pracy: przez nawiązanie stosunku pracy 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;
● art. 22 § 11 Kodeksu pracy: zatrudnienie w warunkach określonych w § 1 jest
zatrudnieniem na podstawie stosunku
pracy, bez względu na nazwę zawartej
przez strony umowy;
● art. 22 § 12 Kodeksu pracy: nie jest
dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę
umową cywilnoprawną przy zachowaniu
warunków wykonywania pracy, określonych w § 1;
2/2011 IP

● art. 3531 Kodeksu cywilnego: stro-

ny zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się
właściwości (naturze) stosunku, ustawie
ani zasadom współżycia społecznego;
● art. 734 §1 Kodeksu cywilnego:
przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie;
● Art. 750 Ko dek su cy wil ne go:
do umów o świadczenie usług, które nie
są uregulowane innymi przepisami, stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu.
Przytoczone przepisy Kodeksu pracy
w ogóle nie uzależniają nawiązania stosunku pracy od woli stron, a jedynie od warunków wykonywania pracy. Z kolei Kodeks cywilny ogranicza wolę stron w sytuacjach, kiedy treść lub cel stosunku
sprzeciwia się właściwości (naturze) stosunku, ustawie lub zasadom współżycia
społecznego. Jeżeli warunki wykonywania
pracy noszą znamiona stosunku pracy, to
strony nie mają prawa, aby uznać łączący je stosunek jako cywilnoprawny, gdyż
taka wola sprzeciwia się ustawie Kodeks
pracy, a także zasadom współżycia społecznego. Z reguły umowy cywilnoprawne są mniej korzystne dla ich wykonawców, pozbawiają uprawnień pracowniczych oraz ograniczają prawo do ubezpieczenia społecznego.
Z kolei w świetle art. 734 §1 Kodeksu
cywilnego umowa zlecenie powinna być
ukierunkowana na dokonanie określonej
czynności prawnej, a więc zasadniczo nie
na świadczenie pracy pojmowanej czynnościowo tj. np. na stanowiskach robotniczych
w rozumieniu przepisów prawa pracy.
Zasady świadczenia pracy zostały szczegółowo uregulowane przepisami Kodeksu
pracy, a co za tym idzie wykorzystywanie
przepisu zawartego w art. 750 Kodeksu cywilnego należy uznać za nieuprawnione,
gdyż przepisy te dotyczą tylko świadczenia tych usług, które nie są uregulowane
innymi przepisami.
Jako inspektor pracy nie czuję się upoważniony do wskazania konkretnych rozwiązań, których wprowadzenie w radykalny sposób ukróciłoby nieuprawnione zastępowanie umów o pracę umowami cywilnoprawnymi. Jestem natomiast przekonany,
że obecny stan musi ulec zmianie ze
względu na fakt, iż:
● nie ma możliwości skutecznego egzekwowania obowiązujących przepisów
przez organy państwa;

● uprawnienia inspektorów pracy są
niewystarczające, co starałem się dowieść w artykule i niepotrzebnie dają złudzenie możliwości skutecznego rozwiązania problemu osób pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych. Dlatego
w mojej ocenie uprawnienia te powinny
być inspektorom pracy odebrane w drodze
zmiany ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. Rola PIP powinna ograniczyć się
do poradnictwa w tym zakresie, a osoby
zatrudniane na podstawie umów cywilnoprawnych powinny we własnym imieniu
składać pozwy. Jest to tym bardziej zasadne, że od niedawna istnieje możliwość składania tzw. pozwów zbiorowych.

Wskazane zmiany
Zmiany mogłyby dotyczyć nowelizacji
niektórych zapisów Kodeksu cywilnego,
które bądź jednoznacznie zabraniałyby zatrudniania np. na stanowiskach robotniczych i pokrewnych na podstawie umów
cywilnoprawnych, bądź znacznie ograniczały takie możliwości. Należałoby się również zastanowić nad zrównaniem kosztów
pracy wykonywanej na podstawie umów
o pracę i umów cywilnoprawnych dla ogółu zatrudnionych, może z wy jątkiem
osób dla których praca na umowę zlecenie stanowi dodatkowe zatrudnienie,
a w ramach podstawowego zatrudnienia
osiągają one wynagrodzenie co najmniej
rów ne mi ni mal ne mu wy na gro dze niu
za pracę. Chodzi o to, aby skończyć
z istniejącym stanem faktycznym, w którym obowiązujące przepisy prawa pracy
są nagminnie obchodzone, a organy państwa nie są w stanie skutecznie ich egzekwować.

P.S. W dniach kiedy kończyłem pisać ten
tekst, środki masowego przekazu podały
infor mację o okupacji Urzędu Miasta
w Dąbrowie Górniczej przez salowe miejscowego szpitala. Kobiety żądały gwarancji zatrudnienia, gdyż w związku ze
zmianą fir my, która wygrała przetarg
na świadczenie usług czystościowych zaproponowano im pracę na podstawie
umów zlecenia. Być może są to te same
spółki, których działalność opisałem w artykule. Tak więc, liczba zatrudnianych
na podstawie umów cywilnoprawnych
znów zwiększy się o kolejnych kilkadziesiąt osób.
Ignacy Poloczek
OIP Katowice, Oddział w Rybniku
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Głos w dyskusji

Zagrożenia o charakterze publicznym
Początek każdego roku skłania do różnego rodzaju podsumowań i analiz minionych lat. Ważnym ich elementem
w przypadku działalności inspektorów pracy, poza sferą bezpieczeństwa pracowników, powinny być zagadnienia
dotyczące wpływu na otoczenie zagrożeń zawodowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
określane mianem zagrożeń o charakterze publicznym. Są na nie narażone osoby postronne, które przypadkowo
znalazły się w miejscach, gdzie prowadzone są prace z reguły zaliczane do szczególnie niebezpiecznych.

Sytuacje takie mogą prowadzić do wypadków, które w efekcie wiążą się z negatywnymi skutkami społecznymi, jak również z odpowiedzialnością prawną pracodawców prowadzących te prace, w tym także wymiernymi kosztami finansowymi.
Chcąc dokonać próby oceny zagrożeń
o charakterze publicznym posłużono się
wynikami kontroli przeprowadzonych
przez inspektorów pracy na terenie działalności OIP w Kielcach w 2009 roku. Dotyczyły one 22 przedsiębiorstw. W każdym
przypadku kontrole były reakcją na napływające do kieleckiego okręgu zgłoszenia,
że prowadzenie prac mogło lub stwarzało
potencjalne zagrożenia dla otoczenia,
także dla osób postronnych. Szczególną
uwagę zwrócono na organizację i sposób
prowadzenia prac zaliczanych w przepisach
bhp do prac niebezpiecznych. Ich zakres
w zdecydowanej większości odnosił się
do prac: na wysokości, remontowo-modernizacyjnych oraz budowlanych, wykonywanych w czynnych obiektach oraz przy ciągach komunikacyjnych, gdzie możliwy
był dostęp osób postronnych.

Organizacyjne, techniczne
i ludzkie
Przedstawiając opis zjawisk i stwierdzonych nieprawidłowości w kontekście zagrożeń publicznych analizą objęto wszystkie
środki prawne wydane przez inspektorów
pracy w trakcie kontroli, a dotyczące zagadnień szeroko pojętego bezpieczeństwa i higieny pracy. Jest to o tyle istotne,
że odniesienie się wyłącznie do nieprawidłowości mających bezpośredni wpływ
na bezpieczeństwo publiczne stanowiłoby
niepełną ocenę zebranego materiału. Niewątpliwie ocena tylko i wyłącznie tych zagadnień, które dotyczą zapewnienia barier
ograniczających przestrzeń oddziaływania
zagrożeń zawodowych dałaby odpowiedź
na pytanie: czy zostały wydzielone i wyznaczone strefy związane z zagrożeniami
i czy ograniczono do nich dostęp? Pozosta-
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wałaby jednak bez oceny cała sfera zagadnień związanych z funkcjonowaniem pracowników w procesach pracy. Nie ulega
wątpliwości, że problematyka dotycząca
przygotowania pracowników do pracy,
sposób organizacji, prowadzenie prac
i nadzór nad nimi nie mogą być uznane
za drugorzędne w świetle oceny zjawisk
związanych z zagrożeniami publicznymi.
To, jak pracownik jest przygotowany
do konkretnej pracy (w większości, w świetle przepisów, zaliczanych do prac szczególnie niebezpiecznych), w jaki sposób
i przy pomocy jakich narzędzi (urządzeń)
będzie wykonywał daną pracę będzie rzutowało nie tylko na jego bezpieczeństwo,
ale również i otoczenia. Ma to szczególne
znaczenie w przypadkach, gdy nie ma gwarancji całkowitego wyeliminowania dostępu osób postronnych do obszarów,
gdzie takie zagrożenia nie tylko istnieją,
ale mogą się również pojawić. Pod kontrolą muszą być więc wszystkie czynniki
związane z procesami pracy: zarówno organizacyjne, techniczne jak i ludzkie.
Wszystkie zagadnienia dotyczące bhp
powinny więc być wzięte pod uwagę
w rozpatrywanym zakresie, a ocena ryzyka związana z prowadzeniem takiej działalności winna uwzględniać również problematykę oddziaływania na środowisko publiczne, gdyż dopiero w sytuacji, gdy
wszystkie zagrożenia są pod kontrolą,
a prawdopodobieństwo ich niekorzystnego oddziaływania jest minimalne (ryzyko
akceptowalne) można mówić o praktycznym braku zagrożeń publicznych.

Gdzie tkwi problem?
W wyniku przeprowadzonych czynności
kontrolnych stwierdzono, że najczęściej odnotowywane nieprawidłowości dotyczyły:
● prowadzenia procesów technologicznych oraz eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych (45 decyzji), w tym:
– braku lub niewłaściwego zabezpieczenie stanowisk pracy, również na wysokości,

– nieprawidłowego zbudowania i eksploatowania rusztowań;
● przygotowania pracowników do pracy (17 decyzji), w tym:
– braku szkoleń bhp,
– braku badań lekarskich,
– braku uprawnień kwalifikacyjnych do
wykonywania pracy na danym stanowisku,
– braku odpowiednich środków ochrony indywidualnej;
● braku zabezpieczenia i oznakowania
miejsc prowadzenia robót oraz stref niebezpiecznych (9 decyzji);
● nieprawidłowej eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznych (8 decyzji);
● innych zagadnień bhp (6 decyzji),
w tym:
– nieprawidłowości wyposażenia oraz
stosowania przez pracowników odzieży
i obuwia roboczego,
– braku oceny ryzyka zawodowego.
W wyniku przeprowadzonych kontroli
i ujawnionych nieprawidłowości wydano
ogółem 101 decyzji, w tym 68 decyzji na piśmie oraz 33 ustne. Inspektorzy pracy
w 12 przypadkach stwierdzonego bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia i życia
pracowników wydawali decyzje wstrzymujące prace.

zwrócić uwagę na pozostałe środki prawne
wydane przez inspektorów pracy i dokonać
oceny możliwości ewentualnego wpływu innych nieprawidłowości na otoczenie, które
mogą wywołać niekorzystne skutki. Ujawnione w trakcie kontroli nieprawidłowości
obejmują bowiem całe spektrum zagadnień
określających stan bezpieczeństwa w miejscach wykonywania pracy. Można więc
na podstawie ich rodzaju i charakteru ocenić podstawowe aspekty prowadzenia procesów pracy w zakresie organizacji prac, stanu środków technicznych oraz roli człowieka (czynnika ludzkiego).
Już pobieżna ocena danych pokazuje, że
w każdym z tych zakresów ilość ujawnionych nieprawidłowości jest znaczna:
– 30% decyzji dotyczyło zagadnień
związanych z przygotowaniem organizacyjnym prac (w tym dot. oznakowania i zabezpieczenia stref niebezpiecznych),
– 53% decyzji obejmowało zagadnienia
związane z niewłaściwym stanem urządzeń
i narzędzi oraz instalacji elektrycznej,
– 17% decyzji związanych było z funkcjonowaniem pracowników w procesach pracy (wynikają z niedopełnienia obowiązków

zacji prac, a brak nadzoru ze strony pracodawcy (kierującego pracami) potęguje
jeszcze bardziej możliwość bezpośredniego oddziaływania zagrożeń na otoczenie. Potwierdzają to znane z praktyki inspektorskiej sytuacje, w których tylko dzięki natychmiastowemu działaniu inspektora pracy udało się uniknąć nieszczęśliwych
wypadków, których ofiarami mogłyby być
przypadkowe osoby.
Reasumując, można postawić tezę, iż
w każdej sytuacji prowadzenia prac, gdzie
nie ma wyraźnego rozgraniczenia pomiędzy strefą, w której wykonuje się prace
(szczególnie te o największym nasileniu zagrożeń, jakimi są roboty remontowo-budowlane) a otoczeniem, jedynie utrzymywanie występujących zagrożeń zawodowych pod kontrolą może dać w efekcie minimalny poziom zagrożeń publicznych. Niewątpliwie pomocne w takich działaniach
byłoby uwzględnienie w ocenie ryzyka zawodowego wpływu zagrożeń występujących
w miejscu wykonywania prac na otoczenie.
Pozwoliłoby to w miarę jednoznacznie określić analizowany układ strefa robót – otoczenie pod kątem ukierunkowania wystę-

Pozorne i złudne
Analizując przedstawione dane dotyczące stwierdzonych nieprawidłowości można dojść do wniosku, iż prace prowadzone przez objęte kontrolą przedsiębiorstwa
nie stwarzają szczególnych zagrożeń publicznych na znaczną skalę. Wydanie przez inspektorów pracy dziewięciu decyzji dotyczących oznaczenia i wygrodzenia stref niebezpiecznych powinno problem ten uregulować. Jednakże, jak wskazano na wstępie,
spełnienie jedynie tego podstawowego wymogu stwarza stan, w którym poczucie bezpieczeństwa jest jedynie pozorne i stwarza
złudzenie oddzielenia, w miarę „szczelną”
barierą miejsca wykonywania prac, czyli źródła zagrożeń od otoczenia. Należy więc
I P 2/2011

w zakresie szkoleń bhp, badań lekarskich, uprawnień kwalifikacyjnych).
W takim ujęciu badane zjawiska przedstawiają się już w nieco innym świetle. Można wysnuć jednoznaczny wniosek, że
przy niekorzystnym zbiegu zdarzeń może
dojść do kumulacji zagrożeń i ukierunkowania ich niekorzystnego oddziaływania
na otoczenie. Przypadek, w którym nieprzeszkolony pracownik (ewentualnie bez
wymaganych uprawnień) wykorzystuje
niesprawne narzędzia (urządzenia) jest jak
najbardziej realny. Prawdopodobieństwo
zaistnienia takiej sytuacji zwiększają również nieprawidłowości w zakresie organi2/2011 IP

pujących zagrożeń zawodowych na środowisko oraz dałoby podstawę do zaplanowania działań korygujących i okresowej kontroli występujących zjawisk. Jednakże,
obecnie nie ma dobrych wzorców takiej
oceny, jak również przystępnej literatury
w tej dziedzinie. Umiejętność przeprowadzenia oceny ryzyka pod kątem wpływu zagrożeń zawodowych na otoczenie mogłaby przysłużyć się przedsiębiorcom organizującym i prowadzącym tego typu prace.
Również mogłaby być pomocna inspektorom pracy w ocenie zjawisk występujących
w tym obszarze w kontrolowanych przedsiębiorstwach.

Analizując przedstawioną problematykę nie sposób pominąć faktu, iż zdecydowana większość inwestycji charakteryzujących się znacznym nasileniem zagrożeń
o charakterze publicznym wykonywana jest
przez małe przedsiębiorstwa zatrudniające do 50 pracowników. Specyfika działalności tych podmiotów polegająca m.in.
na krótkim okresie realizacji przyjętych zleceń, w różnych miejscach i o dużym nasileniu zagrożeń powoduje, że poprawa
stanu bhp będąca efektem działalności nadzorczo-kontrolnej PIP jest wprawdzie
krótkotrwała, jednakże wynikiem podjętych działań jest całkowita likwidacja
znacznej liczby nieprawidłowości i związanych z nimi zagrożeń. Zapewnia to bezpieczeństwo osób postronnych, jak i poprawia warunki pracy zatrudnionych pracowników. Należy również pamiętać o tym,
że natychmiastowa reakcja inspektora
pracy na napływające w tym zakresie
zgłoszenia oraz eliminacja zagrożeń publicznych podnosi w odbiorze społecznym
prestiż naszego urzędu.

Wnioski
Ze względu na znaczny zakres ujawnionych naruszeń oraz charakter występujących zagrożeń należy:
● kon ty nu ować kon tro l ne ro bót
w miejscach publicznych, w szczególności,
gdy prowa dzo ne pra ce są za li cza ne
do szczególnie niebezpiecznych,
● objąć monitoringiem roboty wykonywane na terenach ogólnodostępnych,
w szczególności w ciągach komunikacyjnych miast, przy centrach handlowych,
w pobliżu szkół i na terenie osiedli mieszkaniowych,
● rozważyć możliwość opracowania
wzorów oceny ryzyka związanego z wykonywanymi robotami pod kątem zagrożeń
o charakterze publicznym,
● udostępnić pracodawcom materiały profilaktyczne w tym zakresie, w szczególności w formie graficznej (plakaty, tablice), listy kontrolne oraz materiały multimedialne (np. do bezpośredniego wykorzystania niektóre z filmów „Napo”, dotyczących bhp w budownictwie),
● uwzględnić w działalności prewencyjnej, w szczególności w zakresie szkoleń
pracodawców i przedsiębiorców zagadnienia dotyczące zagrożeń o charakterze publicznym.
Jerzy Janusz
OIP Kielce
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Norwegowie

a budowa stadionu na EURO
Budowę stadionu piłkarskiego w Gdańsku Letnicy rozpoczęto w maju 2008 roku. Jest to jeden z obiektów, na którym będą rozgrywane mecze Mistrzostw Europy w piłce nożnej
w 2012 roku. Od samego początku budowy inspektorzy pracy
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku, z nadinspektorem Tomaszem Golcem na czele prowadzą ciągły nadzór
nad prowadzonymi tam robotami.
Nadzór dotyczy zarówno bezpieczeństwa pracy na placu budowy, jak i zagadnień dotyczących prawnej ochrony pracy.
Właśnie problemy z wypłatą wynagrodzeń dla części osób zatrudnionych na tej
budowie były przyczynkiem do powstania
tego tekstu. Do września 2009 r. problem
prawnej ochrony pracy i przestrzegania
przepisów dotyczących zatrudnienia i wypłaty świadczeń praktycznie na tej budowie nie istniał. W dużej mierze dzięki zastosowanym tam mechanizmom polegającym na egzekwowaniu postanowień regulaminu budowy, z którego wynika, że firmy podwykonawcy działające na rzecz konsorcjum Hydrobudowa Polska S.A. – Alpine Construction Polska Sp z o.o. mogą
wprowadzać na teren budowy jedynie
osoby posiadające imienne identyfikatory.
Warunkiem zaś dopuszczenia do wykonywania prac na budowie jest między innymi dostarczenie generalnemu wykonawcy
kopii umów o pracę pracowników, którzy
mają być zatrudnieni na budowie, badań
lekarskich oraz przeszkolenia pracowników
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także odbycie obowiązkowego szkolenia organizacyjnego z bhp prowadzonego przez komórkę bhp generalnego wykonawcy.

dzeń dla znacznej liczby pracowników zatrudnionych u dwóch podwykonawców
miały miejsce w późniejszym okresie.
Tym razem inspektorzy pracy nie mogli
rozpocząć kontroli, gdyż pracodawcy ci potajemnie opuścili budowę, uniemożliwiając w ten sposób kontakt z nimi. Generalny wykonawca, pomimo dobrej woli nie
mógł wypłacić im wynagrodzenia, gdyż nie
byli jego pracownikami.
Co wspólnego z tą sytuacją mają pojawiający się w tytule Norwegowie? Otóż, we
wrześniu delegacja Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku uczestniczyła w wizycie studyjnej w norweskiej inspekcji pracy w Oslo. Gospodarze przedstawili bardzo ciekawe rozwiązanie prawne umożliwiające skuteczne dochodzenie roszczeń
pracowniczych w sytuacjach wcześniej
opisanych.

Jeden za wszystkich,
wszyscy…
Postanowienia odpowiedzialności solidarnej zobowiązują zleceniodawcę do zapłaty wynagrodzenia pracownikom zleceniobiorcy. Może się tak stać w momencie
kiedy pracownik zleceniobiorcy nie otrzyma należnego mu wynagrodzenia od swojego pracodawcy (w tym rozumieniu określenie pracodawca równa się zleceniobiorcy). Wynagrodzenie ma być wypłacone
zgodnie ze stawkami wynikającymi z norweskiej ustawy o częściowym upowszechnieniu umów zbiorowych oraz rozporządzeń do tej ustawy. Rozporządzenia te regulują m. in. wysokość wynagrodzenia minimalnego w określonej branży oraz regionie kraju. Jeżeli droga do głównego zleceniodawcy wiedzie przez szereg innych zleceniodawców, to pracownik który nie
otrzymał wynagrodzenia może skierować
swoje żądanie zapłaty do któregokolwiek
ze zleceniodawców związanych umową
czyli będących zleceniodawcą pracodawcy
lub zleceniodawcą zleceniodawcy itd. Obowiązuje tutaj zasada „jeden za wszystkich,
wszyscy za jednego”. Odpowiedzialność solidarna znajduje swoje zastosowanie nie tylko w przypadkach, kiedy pracownik któregoś z podwykonawców nie otrzyma należnego mu wynagrodzenia. Będzie miała
również zastosowanie w sytuacjach, kiedy
pracownik otrzymał wynagrodzenie niższe niż przewidziane rozporządzeniem.

Dobra wola, to za mało
Na terenie budowy stadionu w Gdańsku
Letnicy przeprowadzono we wrześniu 2009
roku kontrolę legalności zatrudnienia.
Objęła ona cztery firmy podwykonawców
budowy stadionu. Stwierdzono wówczas
przypadki nielegalnego zatrudnienia oraz
niewypłacenie wynagrodzeń za pracę.
W wyniku przeprowadzonych kontroli
nieprawidłowości te usunięto. Zawarto
umowy o pracę oraz wypłacono należne wynagrodzenie. Kolejne, poważniejsze problemy dotyczące niewypłacenia wynagro-
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Dzięki takiemu rozwiązaniu branża regulowana i kontrolowana jest oddolnie z inicjatywy samych pracowników, dodatkowo
odciążając organizacje związkowe czy sądy. Kolejną istotną zaletą zastosowania zasady odpowiedzialności solidarnej jest
szybkość z jaką przynosi ona zamierzone
efekty. Można ją zastosować bezpośrednio
po dacie, w której wynagrodzenie miało zostać wypłacone, a nie zostało lub zostało
wypłacone częściowo. Pracownik musi
przedłożyć swoje żądanie na piśmie, w terminie najpóźniej trzech miesięcy od przypadającej daty wypłaty wynagrodzenia. Żądanie należy udokumentować poprzez
np. przedłożenie kopii umowy o pracę, odcinka wypłaty, listy czasu pracy, wydruku
z rachunku bankowego lub innych dokumentów mających znaczenie w sprawie.
Zleceniodawca pracodawcy ma trzy tygodnie na wypłacenie wynagrodzenia. Pracownik ma pełną dowolność wyboru zleceniodawcy do którego żądanie zostanie
wysunięte. Pracownik nie ma obowiązku
skierowania żądania zapłaty w pierwszej
kolejności do pracodawcy.
W celu uniknięcia sytuacji, w której pracownik zgłasza żądanie do kilku ogniw
w łańcuchu zamówień -- zleceniodawca, który otrzyma żądanie zapłaty musi poinformować w terminie dwóch tygodni wszystkich zleceniodawców w łańcuchu zamówień. Ma to na celu zapobiegnięcie sytuacjom, w których pracownik otrzyma wy2/2011 IP

nagrodzenie kilkukrotnie od różnych zleceniodawców łańcucha zamówień.
Odpowiedzialność solidarna obejmuje
wszystkie branże ujęte w ustawie o upowszechnieniu umów zbiorowych. Przykładowo są to: branża budowlana oraz
stoczniowa. Inwestor zlecający prace budowlane, budowę lub remont statku, tak
długo jak pozostaje osobą prywatną, nie
będzie odpowiedzialny za wypłatę wynagrodzenia pracownikom firmy wykonującej zlecenie lub pracownikom firm podwykonawczych.
Zamawiający, który otrzymał żądanie zapłaty i je wypełnił posiada możliwości
prawne do rozdzielenia odpowiedzialności
na inne podmioty, w szczególności na zleceniobiorcę, który jest pracodawcą odpowiedzialnym za niewypłacenie wynagrodzenia
lub Fundusz Gwarancji Płac, jeżeli firma zleceniobiorcy będzie w stanie upadłości.

Poczucie
odpowiedzialności
Przytaczane rozwiązania prawne weszły
w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i mają zastosowanie do wszystkich umów zawartych po tym dniu. Wprowadzenie odpowiedzialności solidarnej nastąpiło na skutek inicjatywy rządowej. Głównym założeniem było zapobieganie dumpingowi socjalnemu oraz eliminowanie wszystkich negatywnych zjawisk jakie się z nim wiążą.

Odpowiedzialność solidar na spełnia
dodatkowe zadanie. Poczucie odpowiedzialności za wynagrodzenie pracowników firmy podwykonawczej daje motywacje zleceniodawcy do angażowania zleceniobiorców, co do których istnieje pewność, że
przestrzegają nor weskie prawo.”Nietykalny” jest inwestor, natomiast poczynając od głównego wykonawcy poprzez
wszystkich podwykonawców pracownicy
mogą dochodzić swoich roszczeń. Od każdego podwykonawcy będącego „powyżej”
swojego pracodawcy, który zalega z wypłatą wynagrodzenia za pracę.
Wprowadzenie w Polsce nowej regulacji prawnej umożliwiającej dochodzenie
roszczeń ze stosunku pracy znacznie ułatwiłoby pracownikom skuteczne egzekwowanie wynagrodzenia za wykonaną pracę, a jednocześnie wiązałoby się z zagrożeniem nieuczciwych pracodawców „automatycznego” pobrania należnych środków z tytułu wypłaty wynagrodzenia.
W Polsce należałoby stworzyć taki mechanizm który pozwalałby firmie, która wypłaciła wynagrodzenie pracownikom swojego podwykonawcy (zleceniobiorcy),
na pomniejszenie należności za wykonaną
usługę o kwotę wypłaconych wynagrodzeń. Wydaje się możliwe przygotowanie
projektu ustawy regulującej opisywane zagadnienia. Wprowadzenie nowych rozwiązań nie obciążałoby budżetu państwa,
a wręcz zmniejszyłoby ilość postępowań sądowych.
Jeszcze prostszym wyjściem byłoby
znowelizowanie zapisu art. 29 par. 2 Kodeksu pracy poprzez zmianę dotychczasowego brzmienia:
„Umowę o pracę zawiera się na piśmie.
Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta
w z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca powinien najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika potwierdzić
pracownikowi na piśmie ustalenia co
do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej
warunków.”
na brzmienie:
„Umowę o pracę zawiera się na piśmie.
Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta
w z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca powinien, najpóźniej przed dopuszczeniem pracownika do pracy, potwierdzić pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy
oraz jej warunków.”
Tomasz Rutkowski
OIP Gdańsk
Tomasz Maciczak
Arbeidstilsynet Oslo, Nor wegia
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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”

Drukarnia przeprasza
Serdecznie przepraszamy Czytelników i redakcję za błąd drukarni, który wystąpił w numerze 1/2011 miesięcznika Inspektor Pracy. Omyłkowo powtórzyliśmy wydruk str. 16 i 17 z nr 12/2010 IP. Niestety, błąd ten zauważyliśmy dopiero, gdy znaczna część nakładu została już rozesłana. Jest to dla nas tym bardziej przykre, że Inspektor Pracy cieszy się od wielu lat dużym uznaniem wśród Czytelników. Drukujemy Państwa pismo od dawna. Współpraca z Państwem,
to dla nas sprawa prestiżowa. Z Państwa strony uważamy ją nie tylko za wysoce profesjonalną, ale i przebiegającą w bardzo przyjaznej atmosferze.
Bogusław Bielecki
Zastępca Kierownika Wydziału Wydawnictw i Poligrafii
Centrum Usług Wspólnych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

EURONEWSY
Kara

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.

WIELKA BRYTANIA

Brytyjska inspekcja pracy (HSE) podała do sądu dwie firmy
pod zarzutem niezapewnienia odpowiednich środków kontroli w celu bezpiecznego wykonywania prac z materiałami wysoce palnymi, co doprowadziło do wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Niezależnie od tego, Królewska Służba Prokuratorska postawiła zarzut naruszenia przepisów bhp kierownikowi jednej z firm
Do wypadku doszło podczas zgniatania zbiorników w zgniatarce do metali. Kiedy maszyna została uruchomiona, zbiorniki zapaliły się. Poszkodowany w wypadku pracownik obsługujący zgniatarkę doznał poparzeń 90% powierzchni ciała i zmarł. Żadna z dwu
firm nie przeprowadziła odpowiedniej oceny ryzyka przed dopuszczeniem robotników do kontaktu ze zbiornikami zawierającymi
potencjalnie niebezpieczne materiały, takie jak aerozole. Ponadto, w obydwu firmach pracownicy nie byli przeszkoleni ani nadzorowani. Firma odstawiająca zbiorniki miała bezwzględny obowiązek zapewnić właściwe ich oznakowanie, winna oddzielić je
od mniej niebezpiecznych odpadów. Poza tym, powinna była wprowadzić procedury, aby takie niebezpieczne odpady nie były wywożone z jej terenu w sposób niezaplanowany. Zakład, w którym
dokonano zgniatania zbiorników nie stosował właściwych procedur obchodzenia się z niebezpiecznymi materiałami i obsługi niebezpiecznych maszyn. Błędnie zakładano, że zbiorniki były puste. Obie firmy, w tym kierownik jednej zostały uznane winnymi i ukarane karami w wysokości 440 tys. funtów.

Rozgrzewka

HISZPANIA

Pewna firma z regionu Andaluzji wprowadziła nowe rozwiązanie prewencyjne związane z ryzykiem zawodowym. Jej pracownicy zaczynają dzień pracy od rozgrzewki, a kończą go ćwiczeniami rozciągającymi w celu uniknięcia kontuzji i urazów mięśniowo-szkieletowych. W ten sposób na jednym z placów zabaw w Maladze, pracownicy przechodzą codziennie dwudziestominutową
„zaprawę”, która pozwala zwiększyć ich mobilność i przygotować
układ mięśniowy do pracy. Rozciąganie natomiast pomaga pozbyć
się napięcia zakumulowanego w ciele w ciągu dnia pracy. Pomysłodawczyni tej inicjatywy prewencyjnej zaznaczyła, że chodzi nie
tylko o uniknięcie ostrych urazów o charakterze nagłym, ale także tych przewlekłych, spowodowanych napięciem stawów
i mięśni, zakumulowanych przez dłuższy czas.

BHP a pogoda

IRLANDIA

Irlandzki Urząd ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa stoi na stanowisku, że strategia zarządzania bhp w miejscu pracy nie stanowi przeszkody w nagłych przypadkach oraz w ekstremalnych i trudnych warunkach pogodowych. Szef HSA polecił, aby pracownicy wykonujący tego typu zajęcia pozostawali w kontakcie ze swoimi biurami i byli wyposażeni w niezbędne środki ochrony indywidualnej (ŚOI) dostosowane do warunków. Jak podkreślił,
„HSA zdaje sobie sprawę z tego, że działania należy podejmować
w każdych warunkach pogodowych. Zalecamy jednak, aby wszel-
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kie nienaglące prace odłożyć do czasu, gdy warunki pogodowe
będą lepsze. W przypadku prac w warunkach wysokiego ryzyka,
należy zachować stosowne środki ostrożności.”

Raport nt. wynagrodzeń

MOP

W skali ogólnoświatowej kryzys finansowy i gospodarczy doprowadził w latach 2008 i 2009 do ograniczenia wzrostu wynagrodzeń
o połowę. Dokonano analizy danych ze 115 krajów i terytoriów obejmujących 94% spośród 1,4 miliarda osób otrzymujących wynagrodzenie. Stwierdzono, że w skali globalnej wzrost średnich miesięcznych zarobków wynosił 2,8% w roku 2007, czyli przed samym kryzysem, a następnie wskaźnik ten spadł do poziomu 1,5% w roku 2008 i utrzymał się na poziomie 1,6% w roku 2009. Po wyłączeniu danych dotyczących Chin, globalny wskaźnik wzrostu
średnich wynagrodzeń wyniósł 0,8% w roku 2008 i 0,7% w roku 2009. Raport wskazuje na znaczne regionalne rozbieżności pomiędzy wskaźnikami wzrostu wynagrodzeń. Został on spowolniony, ale nadal był zauważalny w Azji i Ameryce Łacińskiej. W innych
regionach, takich jak np. Europa Wschodnia, zanotowano wyraźne organicznie wzrostu wynagrodzeń. W krajach rozwiniętych odczuwalny był spadek poziomu realnych wynagrodzeń.

NIE pyłom kwarcowym! BELGIA
Krajowy Komitet Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Sektorze
Budownictwa (CNAC) rozpoczął kampanię informacyjną mającą
na celu uwrażliwienie pracowników sektora budowlanego na problem pyłów kwarcowych. Podstawowym jaj założeniem jest
ograniczenie narażenia osób pracujących w budownictwie
na działanie pyłów kwarcowych. W ciągu roku trwania kampanii
firmom budowlanym zostaną zaprezentowane wyniki badań
i analiz oraz przykłady dobrych praktyk. Przewidziany jest konkurs, który ma zachęcić przedsiębiorstwa budowlane do poświęcenia większej uwagi zagrożeniom, jakie niesie ze sobą narażenie na działanie pyłów kwarcowych.

Urlop macierzyński

MALTA

Przedłużenie urlopu macierzyńskiego do 20 tygodni oraz wprowadzenie dwóch tygodni urlopu ojcowskiego, zatwierdzone
przez Parlament Europejski, wywołało gorące dyskusje na Malcie. Organizacje pracodawców twierdzą, że nowe przepisy będą
kosztować maltańskie przedsiębiorstwa dodatkowe 12 mln, co
szczególnie niekorzystnie odbije się na małych i średnich przedsiębiorstwach. W tej sprawie wypowiedział się również premier,
zwracając uwagę, że chociaż w niektórych państwach urlop macierzyński był dłuższy niż dotychczas na Malcie (tj. 14 tygodni),
to nie był on pełnopłatny tak jak na Malcie. Z kolei opozycyjna
partia Partit Laburista stwierdziła, że wprowadzone zmiany były wskazane oraz że ich koszt nie powinien przekroczyć 5 mln.
Rząd w tej sytuacji powinien pomóc przedsiębiorcom pokrywając część wspomnianych kosztów.
Opracowanie: Sekcja Współpracy z Zagranicą GIP
I P 2/2011

Prewencja w 2011 r.

Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w pracy
Rada Ochrony Pracy pozytywnie rozpatrzyła program działania PIP na 2011
rok, zawierający szereg zadań o charakterze prewencyjnym. Infor mowanie, doradztwo, wizytowanie, promowanie, a także kontrole i egzekwowanie, to typowy
schemat funkcjonowania większości inspekcji europejskich. U nas działania prewencyjne PIP zostały wyraźniej dostrzeżone i docenione przez partnerów społecznych i najważniejsze dla ochrony pracy instytucje, gdy dzięki „środkom na komunikację społeczną” uległ wzmocnieniu przekaz medialny do odbiorców tych działań.
Wciąż droga do radykalnej zmiany postaw
i zachowań w kierunku prewencji zagrożeń
zawodowych jest długa, chociażby ze
względu na różnorodność czynników,
na które nie zawsze mamy wpływ.
Plany na bieżący rok przewidują skoncentrowanie uwagi na najważniejszych
problemach bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia w pracy oraz skutecznym oddziaływaniu tam, gdzie one występują.
Wciąż aktualny jest cel strategiczny – radykalne obniżenie wskaźników wypadkowości.
Realizowany będzie trzeci etap kampanii „Bezpieczeństwo pracy w budownictwie – upadki, poślizgnięcia”. Zgodnie z założeniami, kampania informacyjna
skorelowana będzie z działaniami kontrolnymi, koncentrując się głównie na zagrożeniach związanych z pracą na wysokości.
Hasłem tegorocznej edycji będzie „Przygotowanie pracowników do pracy”, z którym wiążą się takie zagadnienia jak:
● szkolenie wstępne, w tym instruktaż
stanowiskowy oparty na rzetelnie przeprowadzonej ocenie ryzyka zawodowego,
● zapewnienie kompetentnego, bezpośredniego nadzoru nad wykonywaniem pracy, w szczególności przez młodych pracowników,
● zgodne z prawem zatrudnianie pracowników,
● kształtowanie postaw i nawyków
bezpieczeństwa (stosowanie się do procedur bezpieczeństwa, korzystanie ze środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, profilaktyka antyalkoholowa itp.).
Uwzględniając uwagę Rady Ochrony
Pracy dotyczącą skoordynowania działań
prewencyjnych PIP w budownictwie, zaplanowano je (w ramach określonych programów) dla poszczególnych grup adresatów:
2/2011 IP

● duże firmy budowlane – „Planowanie BIOZ”,
● mikrozakłady (do 9 zatrudnionych)
– „Zdobądź dyplom PIP” i małe firmy budowlane (od 10 do 49 zatrudnionych)
– „Promocja standardów BHP”,
● małe firmy budowlane o dużej ilości
wypadków przy pracy – „Zarządzanie
BHP”,
● nauczyciele, uczniowie szkół zawodowych o profilu budowlanym i studenci wydziałów budownictwa – „Kultura bezpieczeństwa”.
Zasadniczym celem działań wspomagających kontrole wymagań minimalnych
bhp dotyczących użytkowanych pras,
będzie dostosowanie ich do tych wymagań
w oparciu o przygotowane materiały i wsparcie merytoryczne inspektorów pracy.
Program informacyjno-promocyjny dla rolników indywidualnych powinien w jeszcze większym stopniu opierać
się na współpracy z Kasą Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego.
Wyniki kontroli przeprowadzonych
w bankach wchodzących w skład dużych
korporacji ujawniły problemy w zakresie
przestrzegania prawa do wypoczynku,
które zapewniają przepisy o czasie pracy
i o urlopach wypoczynkowych. Wznowiony program przeciwdziałania negatywnym skutkom stresu obejmie takie
właśnie zakłady. Dzięki wsparciu merytorycznemu PIP będą one mogły dokonywać
ocen stresogenności na określonych stanowiskach pracy. Pozwoli to usprawnić organizację pracy w oparciu o zwiększoną
wiedzę kadry kierowniczej na temat zarządzania zespołami pracowników oraz spowoduje, że pracownicy nabędą umiejętności radzenia sobie ze stresem.
Ze względu na skalę wypadków przy pracy tzw. komunikacyjnych kontynuowana będzie Kampania „Czas pracy, a wypadki
drogowe”.
W 2011 r. zapoczątkowana zostanie nowa Kampania informacyjna „Poznaj
swoje prawa w pracy”, mająca charakter masowy (przekaz kampanii ma dotrzeć
do ok. 50% osób zatrudnionych w gospodarce narodowej). Celem będzie zachęcanie pracowników i pracodawców do zwiększenia wiedzy na temat praw i obowiązków
w pracy, zawierania i rozwiązywania umów
o pracę, pracy tymczasowej i sezonowej,
pracy młodocianych, rozliczania czasu

pracy, urlopów, uprawnień związanych
z rodzicielstwem, zakazu dyskryminacji,
a także obowiązków pracodawcy w zakresie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
Kontynuowane będą działania rutynowe, m.in. związane z funkcjonowaniem
zróżnicowanej składki wypadkowej
w publicznym systemie ubezpieczeń społecznych. Zmodyfikowany mechanizm
sankcji lub bodźców ekonomicznych powinien coraz skuteczniej wpływać na podnoszenie poziomu bezpieczeństwa pracy
i ochrony zdrowia. W oparciu o dotychczasowe doświadczenia PIP, w tym dorobek
OIP w Białymstoku przedstawimy pracodawcom proste narzędzie do obliczania
kosztów wypadków oraz działań zapobiegawczych. Jednym z naczelnych haseł, promowanym w 2011 r. będzie: „Wydatki
na bezpieczeństwo i zdrowie w pracy to inwestycja, a nie koszt.
Trudno przedstawić nawet w ogólnym
zakresie działania prewencji wypadkowej
i promocji bezpieczeństwa i higieny pracy, które zostały określone w Programie
działania Państwowej Inspekcji Pracy.
Najważniejsze aspekty, na które zwróciła
uwagę Rada Ochrony Pracy to: skoordynowanie z Głównym Urzędem Nadzoru Budowlanego działań prewencyjnych w budownictwie, wykorzystanie współpracy
z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
do efektywnych działań w branżach i wybranych zakładach o najwyższym poziomie
wypadkowości oraz promowanie problematyki bhp w środkach masowego przekazu,
w szczególności w mediach publicznych,
realizujących misję społeczną.
Konieczność dostosowania nakładów
na działalność prewencyjną PIP do wymogów budżetu zadaniowego jest bodźcem
do szczegółowego określania celów jej realizacji w ujęciu liczbowym oraz osiągania
określonych efektów (nie działań) mierzonych za pomocą ustalonego systemu mierników. Stąd tak skrupulatne rejestrowanie
skali działań prewencyjnych, liczby podmiotów i podejmowanych czynności. Nie zapominajmy jednak, że ważniejsze od maksymalizacji czynności są skuteczność
i efektywność działania, a więc osiągnięcie trwałej poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy w przedsiębiorstwach.
Krzysztof Kowalik
Departament Prewencji i Promocji GIP
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Nowości wydawnicze ● Nowości wydawnicze
Wiesława Saroma, Benedykt Zygadło
Budownictwo. Roboty drogowo-mostowe

Jednym z najważniejszych elementów decydujących o prawidłowym funkcjonowaniu
jednostki oraz wizerunku organizacji jest zarządzanie emocjami.

Jak rozmawiać, by nie irytować rozmówcy?

Broszura jest adresowana do pracodawców
i kadry zarządzającej pracownikami wykonującymi roboty drogowo-mostowe. Opracowanie jest próbą odpowiedzi na pytania pracodawców z zakresu identyfikacji, eliminacji lub
ograniczenia działania typowych zagrożeń
zawodowych pracowników budowlanych branży drogowo-mostowej. Celowo pominięto
w nim zagrożenia biologiczne i psychofizyczne, a skoncentrowano się na wybranych zagrożeniach fizycznych i chemicznych. Pracę podzielono na 4 rozdziały.
Rozdział I określa jakie dokumenty są niezbędne do prowadzenia budowy; zawiera też wskazówki przydatne przy doborze środków ochronnych, organizacji i zabezpieczenia terenu budowy. Rozdział II przybliża zasady bezpiecznej
eksploatacji maszyn, III – wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy prowadzeniu prac
szczególnie niebezpiecznych, IV – zasady prowadzenia tzw. prac charakterystycznych, tj. prowadzonych nad wodą, ziemnych, w pobliżu trakcji kolejowych, w miejscach publicznych, w narażeniu
na czynniki szkodliwe itp. Celem publikacji jest
wskazanie rozwiązań prewencyjnych.

Emocje wpływają na różne procesy
poznawcze np. pamięć, uwagę, a niekiedy
są warunkiem wstępnym ich uruchomienia. Pełnią funkcję orientacyjną, aktywacyjną oraz modulacyjną. Są źródłem informacji o otoczeniu oraz informują o naszych potrzebach. Dostarczają
i modulują ilość energii koniecznej do uruchomienia i przeprowadzenia różnych
operacji poznawczych. Emocje pomagają
w organizowaniu naszych doświadczeń,
gdyż od nich zależy, na co zwracamy uwagę. Wpływają na nasz sposób postrzegania
siebie i innych oraz na sposób interpretowania i zapamiętywania różnych elementów sytuacji życiowych.
W przypadku wielu profesji, takich jak
np. zawód inspektora pracy, zarządzanie
emocjami jest niemal wpisane w kontrakt, ponieważ oprócz kompetencji dotyczącej wiedzy merytorycznej od inspektorów wymaga się zachowania równowagi
emocjonalnej podczas wykonywania czynności kontrolnych.
Trwałe okazywanie wyrozumiałości,
opanowania, niestety miewa swoje negatywne konsekwencje. Nasze zasoby cierpliwości są ograniczone i często nie jesteśmy w stanie do końca panować nad swoimi emocjami. Zdarza się, że emocje które wymykają się spod kontroli, kierujemy
do osób przypadkowych, wyrażamy je
w sposób gwałtowny i nieadekwatny do sytuacji. Dlaczego? Kumulowanie złości,

Tomasz Tokarski, Ergonomia pracy z laptopem
Według danych statystycznych 55% kobiet i 45%
mężczyzn pracuje przy komputerze codziennie.
Nierzadko jest to 8 godzin pracy biurowej w niezmienionej pozycji. Komfortowe, czyli zgodne
z wymogami ergonomii, stanowisko pracy staje się
w tej sytuacji niezbędne, gdyż tylko dzięki niemu
zapobiegniemy dolegliwościom układu mięśniowo-szkieletowego i chorobom wzroku. Broszurę kierujemy do osób, których głównym narzędziem
pracy jest laptop. Czytelnik dowie się, jak zorganizować stanowisko pracy zgodnie z przepisami, jak
dobrać fotel i biurko, ustawić ekran, jakie urządzenia pomocnicze wybrać, aby odciążyć układ ruchu.
I P 2/2011

frustracji, strachu powoduje, że przestajemy logicznie myśleć. Są to emocje
o bardzo silnym natężeniu, które zniekształcają nasze procesy poznawcze, uniemożliwiając porozumienie.
Gdy znajdziemy się nagle w epicentrum
burzy emocji, warto podjąć konstruktywne działania, które mają na celu ich wytłumienie. Plan awaryjny polega jednak
na wyciszeniu emocji, a nie pozbywaniu się
ich. Warto bowiem pamiętać, że są one dla
nas cennym źródłem informacji.
Zazwyczaj silne emocje reprezentują
istotne interesy dotyczące naszych związków z innymi ludźmi. Udawanie, że nic się
nie dzieje nie zmieni naszych relacji,
a czasami prowadzi do poszukiwania rozwiązań siłowych i manipulacji. Wszelkie patologie w zachowaniach to nic innego, jak
naruszenie równowagi między emocjami
a zdrowym rozsądkiem. Konsekwencją ,,zalegania” nieprzyjemnych odczuć może
być również pojawienie się chorób somatycznych.
Co zatem zrobić, aby uniknąć destrukcyjnego wybuchu, nie urazić innych i nie zaszkodzić sobie?
Pomagają w tym stare sprawdzone
sposoby: zmiana tematu, głęboki oddech,
odliczanie do 10, zaproponowanie przerwy,
wyjście z pomieszczenia na intensywny
spacer w celu obniżenia poziomu adrenaliny itp.

Z redakcyjnej poczty

Szanowni Państwo!
W imieniu Centrum Informacji Biznesowej i Europejskiej
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie serdecznie
dziękuję za całoroczną współpracę, która wyrażała się w bezpłatnej prenumeracie wydawanego przez Państwa miesięcznika „Inspektor Pracy”. Czasopismo, które nam Państwo
udostępnili cieszy się dużym zainteresowaniem wśród naszych
czytelników.
Wszystkie materiały otrzymywane od Państwa opracowujemy i udostępniamy w czytelni, gdzie mamy specjalne działy poświęcone poszczególnym branżom. Informacje zebrane
u nas wykorzystywane są między innymi w projektach i pra-
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Kiedy wyciszymy emocje, zastanówmy się, co właściwie się wydarzyło, ponieważ silne stany emocjonalne
mają tendencje do utrzymywania się,
dopóki nie zrozumiemy informacji, jakie niosą za sobą.
Jakie najczęściej są to informacje? Oczywiście silne emocje mogą wynikać z braku
zaspokojenia podstawowych potrzeb. Pojawiają się np. pod wpływem głodu, niewyspania, zmęczenia. Niemniej jednak najczęściej
są konsekwencją ignorowania naszych interesów przez osoby, z którymi się kontaktujemy. Są to sytuacje, gdy myślimy, że zostaliśmy przez kogoś niedocenieni, wrogo
potraktowani, zakwestionowano naszą autonomię, nasza rola została ograniczona,
zbagatelizowana albo gdy druga strona
obniżyła naszą pozycję.
Zatem warto przyjrzeć się, jaki bodziec
wywołał przyczynę. Zamiast przeprowadzać
intelektualną analizę cudzych błędów,
skupmy się raczej na tym, co możemy zrobić, by w przyszłości uniknąć podobnych
reakcji. Przez odpowiednie przygotowanie
i wybór adekwatnych strategii postępowania zwiększamy szansę, aby w podobnej sytuacji zachować równowagę i nie dać się
ponieść emocjom.
Joanna Bartoszek
psycholog w GIP
Pytania do psychologa prosimy przesyłać na adres: jbartoszek@gip.pl

cach pisanych przez studentów oraz pracowników naukowych
wyższych szkół ekonomicznych z terenu Małopolski. Z naszych
zbiorów korzystają także osoby prowadzące własną działalność gospodarczą i mieszkańcy Krakowa.
Zależy nam bardzo na tym, aby w dalszym ciągu uzupełniać i wzbogacać zbiory o aktualne informacje i opracowania,
które znajdują się w czasopiśmie wydawanym przez Państwa.
Ośmielam się wyrazić naszą nadzieję, że nadal będziemy
je bezpłatnie otrzymywać.
Korzystając z okazji pragnę życzyć Państwu wielu sukcesów w Nowym Roku.
Z pozdrowieniami Agnieszka Będkowska
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Pod
inspektorską
lupą

Kosz roboczy
przyczyną tragedii
Do tragicznego w skutkach wypadku doszło pod koniec ubiegłego roku
w wojewódz twie świę to krzyskim.
Dwie osoby wypadły z kosza podnośnika (zwyżki wyprodukowanej w Niemczech w 1996 roku) na budowie magazynu soli drogowej w S.
Przy prowadzonych robotach na wysokości nastąpiło uszkodzenie mechanizmu
układu prostowodzenia pomostu roboczego, odpowiedzialnego za utrzymanie kosza w pozycji poziomej, co spowodowało
utratę jego stabilności i obrót o 180ş.
W konsekwencji zmiany położenia kosza
roboczego wypadły z niego dwie osoby
– pracownicy dwóch różnych współpracujących ze sobą firm. Jeden z poszkodowanych doznał ciężkiego uszkodzenia ciała,
drugi poniósł śmierć na miejscu.
Inspektorzy pracy OIP Kielce ustalili,
że podstawową przyczyną wypadku był niewłaściwy stan urządzenia zabezpieczającego. Ze sworznia mocowania układu prostowodzenia zsunęła się belka prowadząca
(łącznik), co nastąpiło po wykręceniu się
(samowyzwoleniu) śruby zabezpieczającej
z otworu gwintowanego w wymienionym
sworzniu. Elementem zabezpieczenia śruby przed samoczynnym odkręceniem była podkładka sprężysta, ząbkowana wewnętrz nie (okre śla nor mą PN -M -82023: 1982). Oględziny podkładki ząbkowanej po wypadku wykazały istotne odkształcenia ząbków (ich zgniecenia i brak
sprężystości), a także ślady korozji na powierzchni elementów ząbkowanych. Nie
można wykluczyć, że zużycie to wynikało
z okresu eksploatacji urządzenia, odkręcania i dokręcania śruby z użyciem tej samej
podkładki. Samowyzwolenie śruby i jej wykręcenie mogło nastąpić w wyniku wibracji podczas długotrwałego transportu kołowego-drogowego.
Używany na budowie podnośnik koszowy TEUPEN typ UL 12/14 nie został dostosowany do minimalnych wymagań (wg
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zaleceń dwukrotnie zawartych w protokołach z badań okresowych UDT i po pozytywnych decyzjach tego organu dopuszczających to urządzenie do eksploatacji,
w tym ostatniej z 21.04.2010 r.). Nieprawidłowości przy tym urządzeniu stwierdzone przez inspektorów pracy podczas badania powypadkowego obejmowały m. in.: wyeksploatowanie zabezpieczeń w punktach mocowania prostowodów stabilizujących kosz roboczy, brak udokumentowanych czynności przeglądowych i konserwacyjnych podnośnika, brak odpowiedniej instrukcji użytkowania (w tym brak informacji o poprawnym ustawieniu i wypoziomowaniu maszyny), niesprawność dźwigni sterowniczych, brak wyłącznika awaryjnego.
Także: brak oznaczeń umożliwiających
identyfikację elementów sterowniczych, naniesienie przy piktogramach na maszynie
obcojęzycznych opisów ostrzegających,
tymczasowe zabezpieczenie opuszcza-

nych i podnoszonych stopni drabinki wejściowej do kosza obsługowego razem
z prowizorycznym zamknięciem bramki
chroniącej przed wypadnięciem (ręcznie
zawiązanych drutem do barierki ochronnej kosza).
Pozostałe przyczyny wypadku ustalone
w wyniku przeprowadzonej kontroli to:
● niepełna identyfikacja zagrożeń
w ocenie ryzyka zawodowego w szczególności przy użytkowaniu „starych” maszyn;
● brak skutecznego nadzoru przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych;

●

niewyznaczenie koordynatora ds.
bhp przez głównego wykonawcę inwestycji w miejscu prac realizowanych przez pracowników z trzech różnych podmiotów gospodarczych;
● stosowanie niewłaściwych środków
ochrony indywidualnej (dotyczy to głównie
hełmów ochronnych bez pasów podbródkowych, zabezpieczających przed zsunięciem z głowy osób pracujących na wysokości).
W trakcie powypadkowego postępowania inspektorskiego ujawniono również inne nieprawidłowości, które dotyczyły m. in.:
● technologicznej instrukcji montażu
magazynów soli drogowej, przyjętej przez
firmę realizatora budowy jako norma zakładowa, która nie ujęła zagadnień bhp
w sposób adekwatny do obowiązujących
przepisów;
● planu BIOZ, który wskazał ogólne
obowiązki bhp pomijając przy tym wymogi sprawdzenia stanu technicznego maszyn
przed rozpoczęciem pracy;
● dziennika budowy, który nie był
prowadzony zgodnie z wymogami obowiązującymi w tym przedmiocie (brak odbioru robót ulegających zakryciu, pierwszy
wpis dotyczący bhp zamieszczony został
następnego dnia po zaistniałym wypadku).
Wykazane nieprawidłowości zostały
uregulowane przez inspektorów pracy
środkami prawnymi adekwatnymi do ustaleń pokontrolnych takimi jak wstrzymanie
eksploatacji wymienionego podnośnika
i kary grzywny w postępowaniu administracyjnym.
W związku z wypadkiem zostało przeprowadzone rozpoznanie na terenie Kielc
stosowania podobnych podnośników koszowych i rozwiązań zabezpieczenia elementów prostowodzących. W wyniku dokonanych ustaleń wskazano przykład dobrej
praktyki inżynierskiej z innej firmy.
W jednym z zakładów przedłożono inspektorowi pracy dokumentację podestu
ruchomego samojezdnego 184H produkcji Bumar Koszalin. Maszyna w 2010 r. została zmodernizowana (m. in. podwozie
Star 28 zamieniono na Star 266, dostosowano układ hydrauliczny do minimalnych
wymagań obowiązujących w tym zakresie).
Zostało to poświadczone przez wykonawcę modernizacji – firmę ze Skarżyska-Kam.
Modernizacja została uzgodniona z UDT
O/Kielce. W toku kontroli inspektor pracy ustalił, że elementy prowadnic układu
prostowodzenia są łączone z użyciem
sworzni z otworami do zabezpieczeń nakrętek koronowych i podkładek odpowiednimi zawleczkami.
Na podstawie mat. OIP Kielce
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Śmierć przy zadawaniu paszy
W jednym z gospodarstw rolnych zajmującym się m.in. hodowlą bydła mlecznego jesienią
ub. r. doszło do wypadku przy pracy w wyniku którego zginął 28 letni pracownik. Inspektor pracy badający zdarzenie ustalił, że sprawcą wypadku był kierujący ciągnikiem z podłączonym paszowozem, który nie posiadał do tego uprawnień. Był najprawdopodobniej
nietrzeźwy, gdyż uciekł z miejsca zdarzenia.
Do wypadku doszło w godzinach porannych. Poszkodowany
wraz z innym pracownikiem przygotowywali paszę do karmienia zwierząt. Jeden z pracowników podjeżdżał ciągnikiem z paszowozem pod silos, drugi zaś przy użyciu ładowarki ładował kiszonkę do paszowozu. Jadąc do miejsca karmienia zwierząt kierujący ciągnikiem podjeżdżał pod magazyn, gdzie dosypywana
była pasza. W celu wymieszania karmy włączał mieszadła paszowozu, następnie podjeżdżał do stołu paszowego i otwierał metalową zasuwę (szyber), przez który przygotowana karma spadała na stół paszowy.
Mieszadła paszowozu napędzane były przez wałek przekaźnikowy, natomiast zasuwa (szyber) była uruchamiana za pomo-

cą dźwigni znajdującej się w kabinie ciągnika. Z zeznań pracowników wynikało, że czasami zachodziła potrzeba wygarnięcia resztek paszy zalegającej w paszowozie. Kolejny transport i wyładunek karmy na stół paszowy zakończył się tragicznie. Kierujący zestawem po dojechaniu do końca stołu paszowego i opróżnieniu paszowozu wyłączył wałek napędzający mieszadło,
a następnie dźwignią pompy hydraulicznej próbował zamknąć
zasuwę otworu wylotowego paszy. Ponieważ nie usłyszał charakterystycznego „stuknięcia” zasuwy, ponownie ją otworzył,
obejrzał się do tyłu i zauważył osuwającego się na stół paszowy pracownika. Kierowca wysiadł z kabiny ciągnika i zobaczył,
że poszkodowany leży na posadzce z mocno uszkodzoną, a właściwie niemal obciętą głową. Przybyły na miejsce lekarz stwierdził zgon pracownika. W tym czasie kierowca ciągnika oddalił
się z miejsca wypadku. W godzinach nocnych został odnaleziony przez rodzinę i doprowadzony na posterunek policji. Zeznał
m. in., że był w szoku i jakiś czas błąkał się po lesie.
Z ustaleń inspektora pracy wynikało, że kierowca nie posiadał uprawnień do prowadzenia ciągnika, gdyż kilka lat temu utracił prawo jazdy z powodu jazdy pod wpływem alkoholu. Jak zeznali inni pracownicy, w momencie zdarzenia poszkodowany wygarniał resztki karmy zalegającej w paszowozie. Prawdopodobnie pochylił się i zajrzał przez otwór paszowy do wnętrza. Wów-

czas kierowca ciągnika dźwignią pompy hydraulicznej zamknął
zasuwę (szyber) przyciskając głowę poszkodowanego. Wcześniej
dochodziło już do sytuacji, kiedy pracownicy wygarniali resztki paszy z paszowozu. „Sprawca” wypadku mógł być pod wpływem alkoholu, ponieważ jadąc rano do pracy kupił w sklepie 6
puszek piwa.

Przyczyny wypadku
Inspektor pracy, na podstawie własnych ustaleń i zeznań pracowników gospodarstwa stwierdził, że do wypadku doszło
z powodu:
G nieznajomości przez pracowników elementarnych zasad
bezpieczeństwa pracy (np. kierowca ciągnika nie upewnił się,
spoglądając w lusterko bądź odwracając się, czy wykonywany
przez niego manewr – zamykanie zasuwy, nie zagraża innym),
G niezapoznania pracowników z zasadami bezpiecznej pracy (zarówno poszkodowany, jak i kierowca ciągnika nie zostali
przeszkoleni z zakresu bhp na stanowiskach pracy),
G braku wiedzy o zagrożeniu, co wynikało z niezapoznania
poszkodowanego z oceną ryzyka zawodowego,

G braku instrukcji obsługi ciągnika połączonego z paszowo-

zem,
G przebywania poszkodowanego w miejscu niedozwolonym
i wykonywania pracy niewchodzącej w zakres jego obowiązków,
G stanu psychofizycznego operatora ciągnika, który mógł być
pod wpływem alkoholu.

W związku z nieprzeszkoleniem pracowników w zakresie bhp, inspektor pracy zastosował wobec pracodawcy
– właściciela gospodarstwa karę mandatu w maksymalnej wysokości 2 tys. zł. Postępowanie w sprawie wypadku prowadzi prokuratura.
Na podstawie materiałów OIP Olsztyn

