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wynagradzania z powołaniem
się na przepisy o dyskryminacji

Przejście zakładu pracy na innego
pracodawcę
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Od lat uczymy przyszłych
budowlańców
Efektywna, czyli jaka
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Kolejna ofiara wózka jezdniowego
Wózek utracił stabilność i przewrócił
się na bok. Pracownik wypadł z kabiny operatora i został przygnieciony górną krawędzią dachu wózka
do podłoża. W wyniku wypadku poniósł śmierć na miejscu.

Cena bezpieczeństwa pracy
Nowatorskim, jak się okazało na skalę europejską rozwiązaniem stosowanej przez inspektorów pracy metody obliczania kosztów wypadków przy pracy było
porównywanie kosztów działań zapobiegających wypadkom przy pracy do kosztów poniesionych
w związku z nimi przez pracodawcę. Podczas każdej
kontroli związanej z obliczaniem tych kosztów inspektor pracy prezentował i zapoznawał z istotą metody
ich obliczania tak pracodawcę, jak i zakładowe służby.

Pozytywna ocena
działań prewencyjnych inspekcji pracy
Komisja do Spraw Kontroli Państwowej na posiedzeniu 24 lutego br. w gmachu Sejmu przyjęła informację głównego inspektora pracy dotyczącą wyników działalności Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie prewencji wypadkowej. Informację przedstawił dyrektor Departamentu
Prewencji i Promocji Głównego Inspektoratu Pracy Krzysztof Kowalik. W obradach uczestniczyła Anna Tomczyk – zastępca głównego inspektora pracy.
Krzysztof Kowalik zwrócił uwagę, że zakłady skontrolowane przez PIP w 2010 r.
w zakresie bhp zatrudniały ok. 2,3 mln pracujących, natomiast działaniami prewencyjnymi w tym samym roku objęto łącznie ponad 163 tys. osób, w tym: pracodawców, pracowników służb bhp, rolników indywidualnych
i ich rodziny, uczniów i nauczycieli, przedstawicieli organizacji związkowych, pracodawców i samorządowych.
W budownictwie działania prewencyjne PIP
objęły ponad 20,2 tys. osób. W ramach programu: „Promocja standardów bhp dla małych
firm budowlanych” przeszkolono blisko 1800
pracodawców albo ich przedstawicieli,
do udziału w programie przystąpiły 464 firmy.
Z kolei w programie prewencyjnym: „Plan
BIOZ dla dużych placów budów” uczestniczyło 670 dużych firm wykonawczych.
W roku ubiegłym, dzięki uzyskaniu możliwości korzystania z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na temat pracodawców,
u których odnotowano szczególnie dużo
wypadków przy pracy, inspekcja pracy rozpoczęła program prewencyjno-kontrolny
skierowany do małych zakładów. Dotyczył on
wdrożenia zasad zarządzania bhp. Działaniami prewencyjnymi objęto 5,7 tys. podmiotów.
Tysiące podmiotów uczestniczyło ponadto
w programie prewencyjno-kontrolnym PIP
dotyczącym dostosowania użytkowanych
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maszyn do minimalnych wymagań technicznych.
Podobnie do lat poprzednich w 2010 r. inspektorzy pracy infor mowali i doradzali
pracodawcom zatrudniającym do 9 pracowników we właściwej ocenie ryzyka zawodowego. Udział w programie „Zdobądź dyplom
PIP” zadeklarowało blisko 3,3 tys. przedsiębiorców.
W dwóch kolejnych latach, dzięki zwiększonym środkom budżetowym, przeprowadzono na dużą skalę kampanię medialną
– w telewizji, radiu i na billboardach – skierowaną do młodych robotników budowlanych
oraz pracodawców firm budowlanych. Wyniki badania opinii publicznej potwierdziły zainteresowanie społeczne problematyką bezpiecznej pracy oraz wpływ profesjonalnie
przygotowanego przekazu na adresatów
kampanii. Dzięki temu zarejestrowano niespotykaną wcześniej liczbę odwiedzin stron
internetowych PIP, z których adresaci akcji
pobierali specjalne listy kontrolne do samodzielnej oceny bezpieczeństwa pracy w swoim zakładzie.
Stosowano również inne, bardziej tradycyjne formy oddziaływania, w tym zaproszenia, spotkania informacyjne i szkolenia, adresowane do pozostałych adresatów – uczestników procesu inwestycyjnego, tj. inwestorów budowlanych, inspektorów nadzoru in-

westorskiego, projektantów, kierowników budów lub robót budowlanych.
Szczególną rolę podczas realizacji działań
PIP w zakresie prewencji wypadkowej nadano argumentom ekonomicznym, które mogą skutecznie wspierać wdrażanie zasad systemowego zarządzania sprawami bhp.
– Wykorzystujemy wszystkie możliwości dotarcia z naszą ofertą prewencyjną
do pracodawców. Próbujemy nie tylko docierać bezpośrednio do nich, ale i do organizacji pozarządowych, do organów państwowych,
partnerów społecznych. W celu objęcia naszymi działaniami jak najszerszego grona adresatów wykorzystujemy radio i telewizję, ale
natrafiamy na problemy z realizacją tych zamierzeń w ramach misji społecznej mediów – powiedziała Anna Tomczyk, zastępca głównego inspektora pracy.
W dyskusji posłowie z zadowoleniem odnotowali wzrost zainteresowania pracodawców ofertą edukacyjną PIP, odchodzeniem
od represyjności na rzecz prewencji. Interesowali się skalą środków przeznaczanych
na prewencję, jakością przepisów prawa
w tym zakresie, możliwościami zalecanego
przez Unię Europejską obniżenia wskaźnika
wypadków przy pracy do 2012 r. o 25 proc.
Obradom Komisji do Spraw Kontroli
Państwowej przewodniczyła poseł Teresa
Piotrowska.
(dd)
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Wiadomości
nie tylko z kraju
Warszawa Podsumowanie współpracy polskiej i holenderskiej inspekcji pracy w zakresie przestrzegania praw pracowniczych osób skierowanych do wykonywania pracy na terytorium drugiego państwa było 31
stycznia tematem spotkania w Głównym Inspektoracie Pracy. Uczestniczyli w nim zastępca głównego inspektora pracy dr Marian Liwo i zastępca dyrektora generalnego inspekcji pracy w Holandii Lex van Dijk
ze współpracownikami. Jak poinformował dyrektor Departamentu Legalności Zatrudnienia GIP Jarosław Leśniewski, w 2010 r. Główny Inspektorat Pracy przekazał do holenderskiej inspekcji pracy 10 spraw skargowych z wykorzystaniem specjalnego formularza. Zawarte w nich skargi
dotyczyły pracodawców holenderskich (w części były to agencje zarudnienia), u których Polacy indywidualnie podjęli zatrudnienie. We wszystkich skargach pracownicy poruszali zagadnienia wypłacania wynagrodze-

nia za pracę lub innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy. W 4
przypadkach skarga dotyczyła również wypadku przy pracy, jakiemu na terytorium Holandii ulegli Polacy. Państwowa Inspekcja Pracy występowała ponadto do holenderskiej inspekcji w 15 sprawach Polaków delegowanych do Holandii lub korzystających z usług agencji zatrudnienia.

Luksemburg. 16 lutego odbyło się kolejne spotkanie grupy roboczej Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC) ds. egzekwowania prawa wspólnotowego, na którym Państwową Inspekcję Pracy reprezentował Michał Wyszkowski z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu. Omówiono rolę SLIC w realizacji strategii Komisji Europejskiej dotyczącej wzrostu zatrudnienia do 75 proc. w krajach Unii
Europejskiej do roku 2020. Ponadto dyskutowano na temat roli porozumień społecznych w systemie prawnym UE oraz o bieżących działaniach nowych grup roboczych SLIC: ds. analizy wypadków przy pracy, ds. kampanii SLIC dotyczącej ryzyka psychospołecznego w środowisku pracy oraz ds. oceny europejskich kampanii inspekcyjno-informacyjnych. Uczestnicy spotkania mieli również okazję zapoznać się
z bieżącymi pracami międzynarodowego zespołu realizującego projekt
CIBELES. Zakłada on stworzenie proceduralnych udogodnień dla dwustronnej współpracy inspekcji pracy w UE w zakresie wydawania decyzji administracyjnych, egzekucji decyzji, a także ścigania naruszeń
przepisów prawa pracy.

Brugia W belgijskiej Brugii 17 i 18 lutego miała miejsce konferencja zamykająca projekt pn.: „Wdrażanie współpracy poprzez Europejską Sieć Przeciwko Pracy Niezadeklarowanej”. Wzięli w niej udział przedstawiciele instytucji odpowiedzialnych za zwalczanie nielegalnego zatrudnienia i nadużyć socjalnych z 12 krajów UE i EOG. Państwową Inspekcję Pracy reprezentowali: dr Marian Liwo – zastępca głównego
inspektora pracy, Jarosław Cichoń z Departamentu Legalności Zatrudnienia oraz Agnieszka Królik z Sekcji Współpracy z Zagranicą
GIP. W trakcie konferencji zaprezentowano m.in. aplikacje internetowe mające służyć usprawnieniu i przyspieszeniu współpracy związanej ze zwalczaniem transgranicznych przypadków pracy niezadeklarowanej: zestawienie funkcjonujących w poszczególnych krajach dokumentów z zakresu legalności zatrudnienia, spraw pracowniczych i ubezpieczeń społecznych oraz katalog „Who is Who”, pozwalający inspektorowi pracy nawiązać kontakt z inspektorem z zagranicy w celu rozwiązania konkretnego problemu. Zwieńczeniem konferencji było uroczyste podpisanie Karty Brugijskiej, wyrażającej wspólne poparcie dla
potrzeby dalszej współpracy.
Warszawa Ocena zagrożenia i ograniczanie narażenia na oddziaływanie pól elektromagnetycznych na stanowiskach pracy – było głównym tematem obrad Rady Ochrony Pracy 1 lutego w siedzibie parlamentu. Zwrócono uwagę, że silne narażenia na oddziaływanie pól elektromagnetycznych występują we wszystkich działach gospodarki narodowej. Obecnie ok. połowy populacji pracowników narażonych stanowią zatrudnieni w ochronie zdrowia i ich liczba ciągle wzrasta.
Przed laty byli to głównie pracownicy telekomunikacji i energetyki,
nieco później przemysłu. Z satysfakcją odnotowano, że Polska o dwa
dziesięciolecia wyprzedziła prace Unii Europejskiej w zakresie badań
problemów związanych z oddziaływaniem pól elektromagnetycznych.
W ostatniej fazie przygotowań jest nowa dyrektywa UE określająca wymagania w zakresie ograniczania ekspozycji na pola elektromagnetyczne. Jej projekt jest w trakcie uzgodnień. Polska aktywnie uczestniczy
w pracach nad tym aktem. Wysłuchano także informacji sekretarza ROP
posła Janusza Krasonia na temat wypracowanej po poprzednim posiedzeniu procedury postępowania ze stanowiskami rady w celu wyegzekwowania skutecznej realizacji zawartych w nich zaleceń i postulatów. W obradach uczestniczył główny inspektor pracy Tadeusz Jan
Zając ze współpracownikami.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 30 firm z branży motoryzacyjnej województwa śląskiego. Szkolenie było prowadzone przez starszego inspektora pracy Teresę Ostrowską, psychologa Michała Galbarczyka oraz komisarza Komendy Wojewódzkiej Policji Adama Kmiecika. Dotarcie do szerokiego grona beneficjentów kampanii Państwowej Inspekcji Pracy jest efektem nawiązania współpracy Sekcji Promocji Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach z Górnośląskim
Stowarzyszeniem Przewoźników Drogowych. Zaplanowano terminy kolejnych szkoleń.

Gdańsk W Bolszewie k. Wejherowa 24 lutego odbyło się spotkanie okręgowego inspektora pracy w Gdańsku z komendantem wojewódzkim Policji. Uczestniczyli w nim komendanci miejscy i powiatowi Policji z terenu województwa pomorskiego oraz przedstawiciele Zarządu Głównego NSZZ Policjantów. Celem spotkania było omówienie
współdziałania pomiędzy organami PIP i organami policji na bazie porozumienia z 11 grudnia 2000 r. o współpracy. Okręgowy inspektor
pracy Mieczysław Szczepański omówił zasady i specyfikę kontroli
PIP w jednostkach organizacyjnych służb mundurowych. Podał przykłady współdziałania w zapobieganiu przestępstwom przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, w zapobieganiu wykroczeniom przeciwko prawom pracowników oraz innym wykroczeniom związanym z wykonywaniem pracy zarobkowej. Poruszył także zagadnienie form wzajemnej współpracy PIP z Policją. Zastępca szefa gdańskiego okręgu inspekcji Krzysztof Lisowski odniósł się z kolei do problemów pojawiających się w trakcie czynności kontrolnych inspektorów pracy i wymagających stosownej pomocy ze strony Policji.

Białystok Budowa drogi krajowej nr 8 na odcinku Białystok – Jeżewo to jedna z największych obecnie inwestycji w regionie. Aby zapewnić bezpieczne warunki pracy pracownikom zatrudnionym przy tej
inwestycji, 10 lutego na terenie budowy zorganizowano spotkanie przedstawicieli Państwowej Inspekcji Pracy oraz wykonawców robót budowlanych. Spotkanie z udziałem okręgowego inspektor pracy Dariusza
Siwczyńskiego, nadinspektora Jerzego Buraczewskiego i starszego inspektora pracy Jana Kasperowicza dotyczyło bezpiecznego wykonywania prac budowlanych. Zwrócono uwagę na newralgiczne zagrożenia związane z wykonywaniem robót szczególnie niebezpiecznych
oraz dostarczono wykonawcom materiały wydawnicze ułatwiające podjęcie odpowiednich działań minimalizujących ryzyko związane z pracą na terenie budowy.

Paryż Po raz szósty od 25 do 26 stycznia odbyło się spotkanie Komitetu Sterującego Projektu NOMAD (od Noise Machinery Directive). Państwową Inspekcję Pracy przy realizacji tego projektu reprezentuje Marian Szyszko, zastępca okręgowego inspektora pracy
w Szczecinie. Celem projektu
NOMAD jest badanie instrukcji
obsługi maszyn pod względem jakości zawartych w nich danych dotyczących hałasu, a konkretnie:
czy informacje dotyczące hałasu
zostały w ogóle ujęte, a jeżeli tak,
to czy są zrozumiałe i weryfikowalne. W realizacji projektu uczestniczy kilkanaście krajów członkowskich UE. Zakończono już etap
gromadzenia danych. W sumie
w systemie zarejestrowano, wg
przy jętych na wstępie kryteriów, 1625 formularzy, w tym 43
z Polski. Przyjęta przez stronę
polską metodyka gromadzenia
dokumentacji eksploatacyjnej maszyn, poprzez ich pozyskiwanie bezpośrednio u końcowych użytkowników (pracodawców), okazała się najwłaściwsza. Uzyskane tą drogą dane pochodzące z dokumentacji eksploatacyjnej można bezpośrednio powiązać z daną maszyną.

Katowice Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach prowadzi
kampanię informacyjno-prewencyjną skierowaną do branży motoryzacyjnej. 25 lutego odbyło się szkolenie dla kierowców. Jego tematyka
dotyczyła przepisów prawnych, sposobów rozliczania i ewidencji czasu pracy kierowców, przyczyn i okoliczności wypadków komunikacyjnych oraz psychospołecznych czynników ryzyka w pracy kierowców.

Łódź Okręgowy Inspektorat Pracy już po raz siódmy zaznaczył swój
udział w Targach Budownictwa „INTERBUD”, które odbyły się od 17
do 20 lutego. Zorganizowanie stoiska informacyjnego oraz „Forum bezpieczeństwa pracy w budownictwie” miało na celu promocję standardów bezpiecznej pracy w budownictwie i dobrych praktyk w tym zakresie zarówno wśród uczestników targów, jak i osób zwiedzających

ekspozycję. Podczas forum przedstawiciele OIP spotkali się z przedsiębiorcami budowlanymi oraz osobami sprawującymi funkcje kierownicze lub kontrolne na budowach, a także innymi osobami, którym bliska jest tematyka bezpieczeństwa pracy w tej branży. Zapoznali ich
z programem działań prewencyjno-kontrolnych PIP w budownictwie
oraz zasadami bezpieczeństwa przy organizowaniu pracy na wysokości i w wykopach. Ważnym akcentem forum było wręczenie przez okręgowego inspektora pracy dyplomów dla laureatów programu prewencyjnego PIP „Promocja standardów bhp w budownictwie”, potwierdzających spełnienie przez przedsiębiorców wysokich standardów bezpieczeństwa pracy.

Warszawa Przemodelowanie dotychczasowych metod działania
Państwowej Inspekcji Pracy, uczynienie z niej organu bardziej nowoczesnego, odpowiadającego standardom europejskim przy jednoczesnym uwzględnieniu obecnych uwarunkowań społeczno-gospodarczych
Polski ma na celu projekt nowelizacji ustawy o PIP przygotowany przez
sejmową Komisję do Spraw Kontroli Państwowej. Mówił o tym poseł

Janusz Krasoń przedstawiając 3 lutego podczas obrad planarnych
Sejmu uzasadnienie tego przedłożenia. Stwierdził, że projekt wprowadza nowe formy oddziaływania prewencyjnego PIP na pracodawców
i przedsiębiorców, odformalizowuje procedury kontrolne, umożliwia
organom inspekcji stosowanie zróżnicowanych środków prawnych w reakcji na stwierdzone zagrożenia i naruszenia przepisów. Przewiduje
ograniczenie zakresu działania inspekcji pracy, znosząc niektóre, zdaniem projektodawców, niepotrzebne obowiązki. Usuwa ponadto istniejące w ustawie luki i uściśla przepisy budzące wątpliwości interpretacyjne. Zawiera w sumie 23 zmiany. Projekt poparły wszystkie kluby reprezentowane w Sejmie. Został on skierowany do dalszych prac
w Komisji do Spraw Kontroli Państwowej.

Poznań Nadinspektor pracy Krzysztof Duda spotkał się 9 lutego na budowie gmachu Sądu Okręgowego w Poznaniu z przedstawicielami inwestora i wykonawcy. Ze strony inwestora w spotkaniu uczestniczyli: Jarosław Kaczmarek, dyrektor sądu oraz inspektorzy nadzoru, natomiast ze strony generalnego wykonawcy: firmy SKANSKA S.A. kadra kierownicza budowy. Prowadzący spotkanie nadinspektor zapoznał zebranych z obowiązkami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy wszystkich uczestników projektu inwestycyjnego, a także
omówił strategię działań prewencyjnych Państwowej Inspekcji Pracy
w budownictwie. Szczególną uwagę zwrócił na wymagania dotyczące
stosowania środków ochrony indywidualnej i zbiorowej oraz zasad bezpieczeństwa transportu na placu budowy. Przedstawicielka OIP
Ewa Groblewska omówiła założenia kampanii prewencyjnej promującej bezpieczeństwo pracy w budownictwie pt. „Szanuj Życie”, a także zaprezentowała przykłady dobrych praktyk stosowanych w budownictwie.

Wykroczenia przeciwko prawom pracownika

Postępowanie wyjaśniające
Roman Rokicki

Generalnie, celem postępowania wyjaśniającego jest ustalenie, czy istnieją podstawy do wystąpienia z wnioskiem o ukaranie oraz zebranie danych niezbędnych do sporządzenia wniosku o ukaranie. Ponadto w trakcie postępowania wyjaśniającego przedstawia się zarzuty
osobie, co do której istnieje uzasadniona podstawa do sporządzenia wniosku o ukaranie. Postępowanie wyjaśniające zostało uregulowane w przepisach działu VII Kodeksu postępowania
w sprawach o wykroczenia.
Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 15 ustawy
o Państwowej Inspekcji Pracy do zadań
inspektora pracy należy ściganie wykroczeń prze ciw ko pra wom pra cow ni ka
określonych w Kodeksie pracy, wykroczeń
o których jest mowa w art. 119-123 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.
U. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm.), a także
innych wykroczeń, gdy ustawy tak stanowią oraz udział w postępowaniu w tych
sprawach w charakterze oskarżyciela
publicznego. Z przytoczonego przepisu
wynika obowiązek podjęcia przez inspektora pracy działań w sytuacji stwierdzenia popełnienia czynu mającego cechy jednego z podanych wykroczeń. Obowiązek
ten konkretyzuje przepis art. 17 § 2 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, który wskazuje na inspektora
pra cy ja ko oska rżycie la pu blicz ne go
w sprawach o wykroczenia przeciwko prawom pracownika oraz w sprawach o inne wykroczenia związane z wykonywaniem pracy zarobkowej.
Konsekwencją przyjętych uregulowań
jest konieczność podjęcia przez inspektora pracy działań, efektem których może być
skierowanie do sądu wniosku o ukaranie,
nałożenie grzywny w for mie mandatu
karnego czy ewentualnie zastosowanie
środka wychowawczego. Działania poprzedzające zastosowanie każdego z tych
środków są prowadzone w ramach postępowania wyjaśniającego.
Prowadząc kontrolę inspektor pracy wykonuje szereg czynności, które mieszczą
się w definicji postępowania wyjaśniającego. Dokonuje oględzin, przesłuchuje świadków, analizuje dokumenty. Oznacza to, że
postępowanie kontrolne inspektora pracy,
to specyficzny rodzaj postępowania wyja-
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śniającego, którego ustalenia są zamieszczane w protokole kontroli.

Nie tylko poprzez kontrolę
Inspektor pracy może przeprowadzić
postępowanie wy jaśniające bez konieczności podjęcia kontroli. Przykładowo może to mieć miejsce w sytuacji wniesienia
skargi przez byłego pracownika, jeżeli
z jej treści wynika, iż doszło do popełnienia wykroczenia, podczas podjętych działań okazało się, że potencjalny podmiot
kontroli nikogo nie zatrudnia. Oznacza to,
że przeprowadzenie kontroli jest niemożliwe. Wynika to z treści art. 13 ustawy
o Państwowej Inspekcji Pracy, który stanowi, że kontroli Państwowej Inspekcji
Pracy podlegają pracodawcy, a w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
kontroli legalności zatrudnienia także
przedsiębiorcy nie będący pracodawcami
na rzecz których jest świadczona praca
przez osoby fizyczne, w tym przez osoby
wykonujące na własny rachunek działalność gospodarczą, bez względu na podstawę świadczenia pracy, zwani dalej podmiotami kontrolowanymi.
Pozornie mamy tutaj do czynienia z kolizją przepisów. Z jednej strony inspektor
pracy jest zobowiązany podjąć działania
w sytuacji podejrzenia popełnienia wykroczenia. Z treści przytoczonych przepisów wynika, że jest on jedynym organem,
poza prokuratorem właściwym do ścigania
wykroczeń związanych z wykonywaniem
pracy zarobkowej. Odmowa podjęcia działania może narazić inspektora pracy na odpowiedzialność karną z tytułu niedopełnienia obowiązków służbowych. Z drugiej strony mamy do czynienia z obiektywną przesłanką niemożności przeprowadzenia kon-

troli, jaką jest brak podmiotu kontroli. Wszczęcie i prowadzenie kontroli w takich okolicznościach może narazić inspektora pracy na zarzut przekroczenia uprawnień służbowych.
Niewątpliwie w takim przypadku inspektor pracy nie jest uprawniony do przeprowadzenia kontroli. Jego uprawnieniem,
a właściwie obowiązkiem jest działanie
na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia i przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego.
W zależności od wyniku podjętych czynności ustalenia z postępowania są zamieszczane w notatce urzędowej bądź w protokole.
Zgodnie z art. 54 § 3 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, jeżeli
okoliczności czynu nie budzą wątpliwości,
utrwalenie czynności wyjaśniających można ograniczyć do sporządzenia notatki
urzędowej, zawierającej ustalenia niezbędne do sporządzenia wniosku o ukaranie. Notatka powinna zawierać wskazanie
rodzaju czynności, czasu i miejsca oraz
osób uczestniczących, a także krótki opis
przebiegu czynności i podpis osoby, która sporządziła notatkę. Tego rodzaju notatka urzędowa jest sporządzana w ramach
postępowania wykroczeniowego i nie może być utożsamiana z notatką urzędową
z kontroli, sporządzaną na podstawie
przepisów ustawy o Państwowej Inspekcji
Pracy.
Stosownie do art. 54 § 4 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia,
w razie gdy okoliczności czynu budzą
wątpliwości, można przeprowadzić odpowiedni dowód. Utrwalenie takiej czynności następuje w formie protokołu ograniczonego do zapisu najbardziej istotnych
oświadczeń osób biorących udział w czynności. Warto zwrócić uwagę, że w takim
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przypadku może być sporządzona większa
liczba protokołów dokumentujących odrębnie każdą z czynności inspektora pracy, np.
przesłuchanie świadka, oględziny miejsca
czy urządzenia, analizę dokumentów.
Protokół kontroli, notatka urzędowa czy
protokół z czynności wyjaśniających stanowią podstawę do sporządzenia przez inspektora pracy wniosku o ukaranie bądź
umożliwiają zastosowanie innych środków wykroczeniowych.

Można uznać, że podjęte rozstrzygnięcie dotyczy także sytuacji, gdy co prawda
jest możliwość kontaktu ze sprawcą wykroczenia, jednak odmawia on poddania się
procedurze przesłuchania w ramach którego mają być mu postawione zarzuty. Odstąpienie od przesłuchania może być także
zastosowane w razie konieczności postawienia zarzutów cudzoziemcowi, który
nie włada językiem polskim, a nie jest możliwe skorzystanie z pomocy tłumacza. Cudzoziemiec otrzymuje na piśmie treść
zarzutów i po analizie dokumentu z udziałem dowolnie wybranego przez siebie
tłumacza, może złożyć wyjaśnienia do zarzucanych mu czynów. Sądy grodzkie akceptują taką formą przedstawienia zarzutów wydając orzeczenia wobec osób, które nie były wcześniej przesłuchane podczas
postępowania wyjaśniającego poprzedzającego skierowanie wniosku o ukaranie.
Jednym z mankamentów instytucji odstąpienia od przesłuchania jest konieczność podjęcia dodatkowych czynności mających na celu uzyskanie danych niezbędnych do sporządzenia wniosku o ukaranie,
zwłaszcza numeru PESEL, bądź imion rodziców i nazwiska rodowego matki sprawcy wykroczenia. W tej sytuacji inspektor
pracy może wystąpić do właściwego urzędu gminy bądź miasta z wnioskiem o udostępnienie potrzebnych informacji. Wniosek nie podlega opłacie i wnosi się go
na urzędowym formularzu. We wniosku
określa się zakres żądanych danych oraz
pod sta wę praw ną zło że nia wnio sku.
W przypadku inspektora pracy jest to przepis art. 14 ust. 2 pkt 4 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy.
Może zdarzyć się sytuacja, gdy przesłuchiwany sprawca wykroczenia odmawia
okazania inspektorowi pracy dokumentu tożsamości umożliwiającego sporządzenie
protokołu przesłuchania osoby, co do której istnieje uzasadniona podstawa do sporządzenia wniosku o ukaranie. Jeśli zdarzenie
miało miejsce po zakończeniu kontroli, nie
można takiemu sprawcy zarzucić popełnienia przestępstwa z art. 225 § 2 Kodeksu karnego. Można mówić jedynie o popełnieniu
przez niego wykroczenia z art. 65 § 2 Kodeksu wykroczeń. Przepis ten stanowi, że
kto wbrew obowiązkowi nie udziela właściwemu organowi państwowemu lub instytucji upoważnionej z mocy ustawy do legitymowania, wiadomości lub dokumentów co
do tożsamości własnej lub co do swego miejsca zamieszkania, podlega karze grzywny.
Właściwym w sprawie prowadzenia postępowania w zakresie zarzutu z art. 65 § 2

Kodeksu wykroczeń jest policja. Inspektor pracy, któremu odmówiono okazania
dokumentu tożsamości może sporządzić
zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia
wykroczenia i przesłać je do właściwej miejscowo jednostki policji. Po wniesieniu
przez policję do sądu wniosku o ukaranie,
inspektor pracy może działać w charakterze oskarżyciela posiłkowego.

§

Zapoznanie z zarzutami

Jednym z warunków sporządzenia wniosku o ukaranie jest wcześniejsze przedstawienie zarzutów osobie podejrzanej o popełnienie danego wykroczenia. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
przewiduje dwie formy zapoznania sprawcy wykroczenia z treścią zarzucanych mu
czynów:
– postawienie zarzutów podczas przesłuchania osoby, co do której istnieje uzasadniona podstawa do sporządzenia przeciwko niej wniosku o ukaranie; w takiej sytuacji treść zarzutów wpisuje się do protokołu przesłuchania (art. 54 § 6 kpsw),
– przedstawienie zarzutów w związku
z odstąpieniem od przesłuchania osoby, co
do której istnieje uzasadniona podstawa
do sporządzenia przeciwko niej wniosku
o ukaranie; w takiej sytuacji treść zarzutów wpisuje się do notatki urzędowej
(art. 54 § 7 kpsw).
Przepisy Kodeksu postępowania w
sprawach o wykroczenia dopuszczają możliwość odstąpienia od przesłuchania, jeżeli byłoby ono połączone ze znacznymi trudnościami. Zgodnie ze stanowiskiem Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy, wyrażonym w piśmie z 22.02.2010
r., GPP-364-024-42-1/10: brak możliwości
kontaktu z osobą podejrzaną o popełnienie
wykroczenia może uzasadniać odstąpienie
od przesłuchania. W takim przypadku inspektor pracy powinien sporządzić notatkę urzędową zawierającą informację o odstąpieniu od przesłuchania oraz (w miarę
możliwości) o pouczeniu osoby, co do której istnieje uzasadniona podstawa do sporządzenia przeciwko niej wniosku o ukaranie, o przysługującym jej prawie nadesłania
wyjaśnień w terminie 7 dni od odstąpienia
od przesłuchania. Jeżeli pouczenie osoby podejrzanej o przysługującym jej prawie nadesłania wyjaśnień okaże się niemożliwe
z powodu braku kontaktu z tą osobą, okoliczność ta powinna zostać odnotowana
w notatce urzędowej.
3/2011 IP

Z zarzutem lub bez

Postawienie bądź odmowa postawienia
sprawcy zarzutu z art. 65 § 2 Kodeksu wykroczeń nie wpływa na bieg postępowania
w sprawach o wykroczenie, których ściganie należy do kompetencji inspektora
pracy. Potwierdzeniem tego jest sprawa,
która miała miejsce na terenie działania
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie.
W listopadzie 2009 r. inspektor pracy
przeprowadził kontrolę w olsztyńskim zakładzie produkującym urządzenia dla przemysłu mleczarskiego. W trakcie kontroli
inspektor stwierdził popełnienie wykroczenia polegającego na bezzasadnym potrąceniu i niewypłaceniu byłemu pracownikowi
(zwolnionemu w związku z likwidacją stanowiska pracy) części wynagrodzenia
za pracę – w sumie 1492,06 zł, z czego wypłacono, ale dwa dni po terminie, tylko 269,06 zł. W związku z powyższym, kwota potrącona niezgodnie z prawem z wynagrodzenia pracownika wynosiła 1223 zł.
Potrącenia dokonano z tytułu nierozliczenia się z powierzonych pracownikowi narzędzi. Do dnia kontroli pracodawca nie wypłacił pracownikowi potrąconej kwoty.
Jak ustalił inspektor, pracownik nie posiadał podpisanej z pracodawcą umowy o odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie oraz nie wyraził na piśmie zgody na dokonanie potrącenia.
Po podsumowaniu kontroli z dyrektorem
zakładu (protokół został podpisany bez
zastrzeżeń) inspektor pracy poinformował o konieczności wszczęcia postępowania wykroczeniowego. W opinii inspektora,
osobą winną wykroczenia była dyrektor ds.
finansowych. Dyrektor zakładu poprosił
o przesunięcie terminu spotkania, ponieważ
chciał skonsultować się z prawnikiem. Zaproponował, że przyjedzie razem z prawnikiem i dyrektor ds. finansowych do siedziby inspekcji pracy w Olsztynie. Żadna
z tych osób nie stawiła się jednak tego dnia
w urzędzie, dlatego inspektor pracy
po trzech dniach udał się ponownie do zakładu. Spotkał się tam z dyrektor ds. finan-
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sowych, poinformował ją o konieczności
wszczęcia postępowania wykroczeniowego
w związku ze stwierdzonymi w trakcie
kontroli wykroczeniami, a następnie poprosił o okazanie dowodu osobistego. Dyrektor odmówiła twierdząc, że nie widzi podstaw do sporządzania przez inspektora
wniosku o ukaranie. Ponadto powiedziała,
że musi skonsultować się z zakładowym
prawnikiem. Następnie przedstawiła pełnomocnictwo zarządu spółki uprawniające adwokata do repre zen towania za kła du
przed organami kontroli i poinformowała inspektora pracy, że od tej chwili może się
kontaktować z Państwową Inspekcją Pracy
tylko w obecności adwokata. W tej sytuacji
inspektor pracy zadzwonił do dyrektora zakładu i poprosił o umówienie spotkania z obwinioną w obecności adwokata dwa dni później, o dowolnej godzinie.
W dniu spotkania dyrektor zakładu poinformował w rozmowie telefonicznej inspektora, że do spotkania nie dojdzie ponieważ adwokat nie będzie miał czasu.
W związku z powyższym, inspektor pracy
na początku grudnia 2009 r. skierował
do Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie
zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia
wykroczenia z art. 65 § 2 Kodeksu wykroczeń polegającego na odmowie okazania
inspektorowi pracy dokumentu tożsamości, co utrudniło przeprowadzenie postępowania wykroczeniowego.
W dniu 5 lutego 2010 r. Sąd Rejonowy
w Olsztynie ogłosił wyrok w tej sprawie
orzekając wobec obwinionej karę grzywny w kwocie 510 zł oraz pokrycie kosztów
sądowych.
Trzy dni później sąd ukarał tę osobę
grzywną w wysokości 1 tys. zł. Tym razem
w związku z popełnieniem dwóch wykroczeń stwierdzonych przez inspektora pracy: bezpodstawnym potrąceniem z wynagro dze nia by łe go pra cow ni ka kwo ty 1223 zł oraz nieterminowym wypłaceniem części potrąconego wynagrodzenia.
W związku z odmową okazania dowodu,
aby skierować w trybie zaocznym wniosek
o ukaranie obwinionej inspektor był zmuszony złożyć do Urzędu Miasta w Olsztynie wniosek o udostępnienie jej danych
osobowych.
Oba wyroki są prawomocne.
Należy dodać, że pracodawca wykonał
decyzję inspektora pracy i wypłacił pracownikowi wcześniej potrącone bezpodstawnie wynagrodzenie, co potwierdziła ponowna kontrola przeprowadzona w zakładzie.
Roman Rokicki
OIP Olsztyn
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Dzień roboczy a dzień wolny od pracy

To nie takie proste
Barbara Czarnek

Ustawą z 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy
oraz o zmianie niektórych innych ustaw1 do rozliczania czasu
pracy pracowników wprowadzono definicję doby pracowniczej. Zgodnie z art. 128 § 3 pkt 1 k. p. doba pracownicza, to kolejne 24 godziny poczynając od godziny, w której pracownik
rozpoczyna pracę zgodnie z obowiązującym go rozkładem
czasu pracy. Pojęcie doby pracowniczej odbiega w sposób
zasadniczy od pojęcia doby astronomicznej, która rozpoczyna się każdej nocy o godz. 00: 00.
Obowiązujące przepisy nie zawierają jednak jasnej definicji dnia wolnego od pracy
oraz dnia roboczego. Powoduje to określone trudności z prawidłowym ustalaniem
rozkładów czasu pracy oraz udzielaniem dni
wolnych od pracy.

Dzień wolny
Kodeks pracy posługuje się pojęciem
dnia wolnego. Zgodnie z art. 1519 § 1 k. p.,
dniami wolnymi od pracy są niedziele
i święta określone w przepisach o dniach
wolnych od pracy. Zostały one wskazane
w ustawie z 18 stycznia 1951 r. o dniach
wolnych od pracy2. Za pracę w niedzielę
i święto uważa się pracę wykonywaną między godziną 6.00 w tym dniu, a godziną 6.00
w następnym dniu, chyba że u danego pracodawcy została ustalona inna godzina.
Święta te nie są więc liczone jak dni kalendarzowe, bo nie zaczynają się i nie kończą
o godzinie 00.00. Nie pokrywają się także
z dobami pracowniczymi w rozumieniu
art. 128 § 3 pkt 1 k. p. Ustawodawca, obok
niedziel i świąt, do dni wolnych od pracy nie
zaliczył sobót, które są traktowane jako zwykłe dni pracy, czyli dni robocze3. Dla wielu pracowników nie są one jednak dniami
roboczymi. Są bowiem szóstymi dniami tygodnia, które są dniami wolnymi od pracy
z uwagi na przeciętnie pięciodniowy tydzień
pracy.

Dzień roboczy
Rozumując a contrario, należałoby zatem
uznać, że dniami roboczymi są wszystkie dni
z wyłączeniem niedziel i świąt określone
w ustawie o dniach wolnych od pracy.

Jeżeli tak, to pracodawca udzielając np.
zwolnienia od pracy na tzw. poszukiwanie pracy w trybie art. 37 k. p. mógłby go udzielić
w dni robocze, które nimi są w odniesieniu
do ogółu pracowników, lecz nie wobec konkretnego pracownika. Są dla niego wolne harmonogramowo lub np. zazwyczaj nie wykonuje pracy w te dni, gdyż są one dla niego
dniami wolnymi wynikającymi z przeciętnie
pięciodniowego tygodnia pracy. W tej sytuacji, za jak najbardziej słuszny należy uznać
pogląd wyrażony w stanowisku GIP z marca br.4, iż przez dni robocze w rozumieniu
art. 37 k. p. należy rozumieć dni, które są dla
pracownika dniami pracy. Przyznanie bowiem
pracownikowi dnia wolnego na poszukiwanie
pracy w dniu dla niego wolnym od świadczenia pracy mijałoby się z celem wprowadzenia omawianego uprawnienia. Tyle tylko, że
brak definicji dnia roboczego, bądź uregulowania podobnego jak w art. 1542 § 1 k. p.
(urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy) powoduje,
że problematyka ta budzi wątpliwości.
Wydaje się zatem, że definicja dnia roboczego i wolnego od pracy powinna być powiązana zarówno z pojęciem tzw. doby pracowniczej,
jak również z rozkładem czasu pracy pracownika. Tyle tylko, że w praktyce rzecz jest bardzo skomplikowana. W dziale VI Kodeksu pracy pojawia się jeszcze jeden termin, a mianowicie dni wolne od pracy udzielane w zamian
za pracę w niedziele, święta czy też dni wolne z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy.

Łamanie zmian
Zgodnie ze stanowiskiem GIP5, pojęcie
dnia wolnego od pracy powinno być rozpaI P 3/2011

trywane według zawar tej w Kodeksie pracy definicji doby pracowniczej. Właściwe
udzielenie dnia wolnego od pracy w przypadku rekompensowania pracy w dniu wolnym
od pracy wynikającym z pięciodniowego tygodnia pracy czy pracy w niedzielę bądź
w święto jest wówczas, gdy nastąpi to
w wymiarze 24 godzin po zakończeniu doby pracowniczej danego pracownika. Tożsame stanowisko prezentowane jest przez
MPiPS. Tymczasem rodzi to określone
wątpliwości zarówno interpretacyjne jak też
faktyczne. Teoria ta bowiem sprawdza się
bez wątpienia w podstawowym systemie czasu pracy, gdy praca wykonywana jest po
8 godzin od poniedziałku do piątku w jednozmianowej organizacji pracy. W praktyce
problemy zaczynają się w sytuacji świadczenia pracy zmianowej czy też ruchu ciągłym,
szczególnie przy krótkim okresie rozliczeniowym oraz dużej częstotliwości łamania
zmian. Okazuje się bowiem, że przy przyjęciu prezentowanej interpretacji dnia wolnego od pracy nie jest możliwe właściwe
ustalenie harmonogramu czasu pracy, który będzie odpowiadał wymiarowi czasu
pracy konkretnego pracownika w przyjętym
okresie rozliczeniowym. Problem pojawia
się z tzw. łamaniem zmian czyli przechodzeniem pracownika z jednej zmiany na drugą.
Można to przeanalizować na przykładzie
pracownika wykonującego pracę na trzy
zmiany. Zakładając, że przez cały tydzień,
tj. od poniedziałku do piątku wykonywał pracę na trzeciej zmianie tj. od 2300 do 700, nie
może on w poniedziałek następnego tygodnia przyjść do pracy wcześniej niż na 23 00.
Jego doba pracownicza rozpoczęta w piątek
o 2300 kończy się bowiem o 2300 w sobotę.
Następnie winien otrzymać dzień wolny
od pracy z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy (będzie trwał do 2300
w niedzielę) oraz wolną niedzielę (będzie
trwała do 2300 w poniedziałek – abstrahując od prawidłowości ustalenia granic niedzieli). W tej sytuacji tzw. złamanie zmian,
a więc rozpoczęcie pracy o innej porze, tj.
np. na pierwszej zmianie w poniedziałek
(zmiana od 700 do 1500) spowoduje, że pracodawca nie zapewni pracownikowi dwóch
należnych mu dni wolnych od pracy. Aby
więc doszło do zmiany pory wykonywania
pracy z późniejszej na wcześniejszą potrzebna jest większa liczba godzin. W omawianym
przypadku aż 56 (pracownik bez przeszkód mógłby przyjść do pracy na 700 rano,
ale we wtorek). To powoduje, że w okresie
rozliczeniowym nie będzie możliwe ustalenie harmonogramu czasu pracy danego pracownika w taki sposób, aby dni pracy obej3/2011 IP

mowały cały obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy.
W tej sytuacji należałoby poszukać innego rozwiązania, np. przy jęcia, że dzień
wolny od pracy zaczyna się po upływie obowiązkowego dobowego odpoczynku pracownika. Do takiego stanowiska może skłonić analiza tzw. ustawy antykryzysowej6 i jej
art. 10. Przepis ten dopuszcza ustalenie tzw.
indywidualnego rozkładu czasu pracy pracownika, w którym rozpoczęcie pracy w tej
samej dobie pracowniczej, po przepracowaniu obowiązkowego dobowego wymiaru
czasu pracy, nie jest traktowane jak podjęcie pracy w warunkach pracy nadliczbowej,
jeżeli pracownik otrzymał wymagany, w zależności od systemu czasu pracy, dobowy odpoczynek. W pewien sposób przemawia
za tym również konstrukcja art. 133 k.p. dotycząca dobowych i tygodniowych odpoczynków. Odpoczynek tygodniowy, który winien
z zasady przypadać w niedzielę, obejmuje
odpoczynek dobowy i rozpoczyna się bezpośrednio po nim, a więc nie musi z założenia rozpoczynać się po zakończeniu
uprzedniej doby pracowniczej.

Jak kalendarzowy?
W doktrynie można spotkać także pogląd,
któ ry poję cie dnia wol ne go uto żsa mia
z dniem kalendarzowym. Przyglądając się bliżej tej teorii można jednak dopatrzyć się znaczących mankamentów. Gdybyśmy pogląd ten
odwzorowali na podanym wcześniej przykładzie pracownika zatrudnionego w trzyzmianowym rozkładzie czasu pracy, jego dzień
wolny od pracy rozpocząłby się o godz. 00.00.
z soboty na niedzielę, a drugi (niedziela) zakończyłby się o godzinie 00.00. z poniedziałku na wtorek. Chcąc by pracownik zmienił
zmianę z trzeciej na pierwszą, mógłby to zrobić dopiero we wtorek od godz. 700.
Kolejny pogląd stosowany często w praktyce, wywodzi się z uchwały SN z 10 lutego 1993r.7 Koncepcja ta zakłada, że dzień wolny od pracy to są 24 godziny wolne od pracy
po zakończeniu zmiany roboczej danego pracownika. Zgodnie ze wspomnianą uchwałą, pracownikowi zatrudnionemu w zakładzie pracy
w systemie trzyzmianowej organizacji pracy
na stanowisku w ruchu ciągłym, rozpoczynającemu pracę w niedzielę na trzeciej zmianie
i kończącemu pracę na tej zmianie w dniu następnym w granicach czasu, który uważa się
za pracę w niedzielę, nie przysługuje dodatek
jak za pracę nadliczbową, jeżeli pracownik
otrzymał 24 kolejne godziny wolne od pracy
w czasie roboczym tygodnia, rozpoczynające
się po zakończeniu trzeciej zmiany.

W uzasadnieniu wskazanej uchwały sąd
stwierdził, że w interesie obydwu stron stosunku pracy, pojęcie dnia wolnego od pracy
w systemie organizacji czasu pracy zmianowej nie powinno być odrywane od harmonogramu świadczenia pracy. Dni pracy i dni wolne od pracy stanowią jedność. Dniem wolnym
od pracy jest dzień, w którym pracownik pracy nie świadczy. Zwolnienie pracownika
z pracy w danym dniu oznacza, iż zwolniony
jest on z całej dniówki, choćby kończyła się
ona dnia następnego. Udzielenie dnia wolnego oznacza także udzielenie wolnej dniówki
roboczej bez względu na to, czy mieści się
ona w ramach doby kalendarzowej czy te ramy przekracza.
Ta ostatnia koncepcja pozwala na zbilansowanie pracy zatrudnionych na zmiany
optymalne, zaplanowanie zarówno odpoczynków tygodniowych, dobowych oraz dni
wolnych w zamian za pracę w niedziele, święta czy też w dniu wolnym z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy. Kłóci się jednak niewątpliwie z pojęciem doby pracowniczej.
Wskazane wątpliwości pokazują, jak trudna jest problematyka czasu pracy i jak duże rozbieżności interpretacyjne występują
przy, jakby się mogło wydawać, podstawowych instytucjach prawa pracy. Uregulowanie tej problematyki przez ustawodawcę jest
więc niezbędne. Póki co, pracodawcy mogą
tu stosować różne koncepcje, a inspektorzy
pracy, mają jedynie możliwość wnoszenia
w formie wystąpienia o udzielanie dni wolnych od pracy rozumianych jako 24 godziny po zakończeniu doby pracowniczej. Brak
ustawowej definicji dnia wolnego od pracy
i dnia roboczego powoduje bowiem, że nie
możemy mówić o naruszaniu przepisów prawa o czasie pracy przez pracodawcę nie podzielającego tej koncepcji, a tylko taka okoliczność może spowodować wszczęcie postępowania w sprawie o wykroczenie.
Barbara Czarnek
OIP Rzeszów

Przypisy
1

Dz. U z 2003r. nr 213 poz. 2081.
2
Dz. U z 1951r. nr 4, poz. 28 ze zm.
3
Uchwała SN (7 S) z 27 kwietnia 2003 r.
III CZP 8/2003 LexPolonica nr 360489.
4
GPP- 517-4560-17-1/10/PE/RP.
5
GNP-69-0712-33/04.
6
Ustawa z 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu
skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców (Dz. U. z 2009
nr 125 poz. 1035).
7
Uchwała SN (7 S) – z 10 lutego 1994
r. I PZP 49/93 OSNAPiUS 1994/8 poz. 123.
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Z inspektorskiej praktyki

NAVIGARE NECESSE EST*

Dariusz Górski

Morze. Fascynujące i niebezpieczne zarazem. Co roku pochłania w obrębie polskich obszarów
morskich od kilku do kilkunastu ofiar śmiertelnych, w większości członków załóg jednostek
pływających. Wśród tego typu zdarzeń są również wypadki przy pracy, czasami przybierające
rozmiary katastrofy. Morze to także obszar, na którym pracownicy Okręgowego Inspektoratu
Pracy w Gdańsku, Sekcji Krajowej Gospodarki Morskiej realizują zadania kontrolne.
Zadania sekcji koncentrują się na kilku zagadnieniach. Z jednej strony obejmują czynności kontrolne podmiotów działających na rynku szeroko rozumianych
usług crewingowych, w szczególności
w zakresie pośrednictwa pracy dla marynarzy polskich u armatorów zagranicznych, z drugiej strony są to kontrole pracodawców i przedsiębiorców lądowego
przemysłu stoczniowego, najczęściej dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.
Trzecią sferą aktywności sekcji są kontrole przeprowadzane bezpośrednio na jednostkach pływających, będących dla członków ich załóg miejscem świadczenia pracy. Nie można bowiem zapominać, że środowisko morskie również nie jest wolne
od patologii w zakresie kształtowania
stosunków zatrudnienia, bliskich w swej
istocie tym, z którymi inspektorzy pracy
stykają się w swej codziennej pracy, wykonując czynności kontrolne wobec podmiotów na lądzie.
Zauważyć jednak należy, że stosunki zatrudnienia na morzu mają swoją specyfikę. Z jednej strony poddane są regulacjom
powszechnego ustawodawstwa pracy,
z drugiej strony przepisom szczególnym,
takim chociażby jak ustawa o pracy na morskich statkach handlowych. Nie należy także zapominać o tym, że na kształt stosunków pracowniczych na morzu mają wpływ
również zwyczaje morskie, owa dobra
praktyka morska, której nie należy lekceważyć dokonując oceny działalności armatorów jako pracodawców.

Jeśli chodzi o ograniczenia prawne, to
wiążą się one z faktem braku w ustawodawstwie naszego kraju takich uregulowań
prawnych, które spowodowałyby powrót armatorów pod polską banderę. W konsekwencji, poruszające się po Bałtyku statki korzystają z tzw. „tanich bander”, a stosunki pracy na tychże jednostkach pływających poddane są w większości przypadków obcemu ustawodawstwu pracy, co
wprost wynika z zawartych z marynarzami kontraktów. Wyklucza to, co do zasady
możliwość przeprowadzania kontroli w zakresie zagadnień prawnej ochrony pracy.
Ograniczenia techniczne wynikają z tego,
że inspekcja pracy nie dysponuje własnym
sprzętem pływającym, który umożliwiałby
samodzielne wykonywanie czynności kontrolnych na jednostkach pływających będących w morzu.
Pomimo tychże ograniczeń, mając świadomość, iż obecność inspekcji pracy
na morzu jest niezbędna dla pełnej realizacji nałożonych na nią zadań będących

konsekwencją takiego, a nie innego położenia geograficznego i dostępu do morza,
inspektorzy pracy ze specjalistycznej komórki jaką jest Sekcja Krajowa Gospodarki Morskiej podejmują czynności kontrolne bezpośrednio na jednostkach pływających. Dotyczą one również legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej. Środowisko morskie nie jest wolne od nieprawidłowości w tym zakresie i pomimo faktu, iż wychodzące w morze jednostki pływające są zobowiązane do przekazania odpowiednim organom morskim informacji
o składzie osobowym załóg, to jednak, jak
pokazuje praktyka, zdarzają się przypadki zatrudniania w szarej strefie, zwłaszcza
jeśli chodzi o członków załóg kutrów rybackich.

Przerwana kontrola
Realizując porozumienie zawarte pomiędzy okrę gowym in spek to rem pra cy
w Gdańsku a komendantem Morskiego Od-

Ponton oczekuje na powrót grupy
kontrolnej. Zdjęcie wykonane z
pokładu m/y „Maszoperia Helska”.

działu Straży Granicznej, przy osobistym
zaangażowaniu komendanta Kaszubskiego Dywizjonu Straży Granicznej w Gdańsku, komandora SG dra hab. Tadeusza
Kantaka, 19.11.2010 r. inspektorzy pracy
Sekcji Krajowej Gospodarki Morskiej
przeprowadzili kontrolę jednostek pływających w czasie ich pobytu na morzu. Jej
celem była ocena legalności zatrudnienia
załóg jednostek pływających oraz kontrola przestrzegania przepisów związanych
z bezpieczeństwem pracy i żeglugi na tychże jednostkach. W przeddzień inspektorzy Adam Zworski i Dariusz Górski stawili się na pokładzie jednostki pływającej
będącej w dyspozycji Kaszubskiego Dywizjonu Straży Granicznej w Gdańsku – SG-311 „Kaper 1”, by wraz z inspektorem rybołówstwa morskiego z Okręgowego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego w Gdyni przeprowadzić czynności kontrolne.
O godzinie 2000 jednostka odcumowała
od nabrzeża w porcie Gdańsk i wyszła
w morze obejmując swym zasięgiem rejon
morza Bałtyckiego na wysokości portów
Ustka i Łeba w odległości ok. 20 – 30 Mm
(mil morskich) od linii brzegu. Tam bowiem przewidywano zgrupowanie kutrów
rybackich. Około północy, na wysokości
Przylądka Rozewie jednostka została poddana silnemu falowaniu morza w efekcie
tzw. „martwej fali” po sztormie, który zakończył swą aktywność dobę wcześniej. Powodowało to znaczne przechyły boczne
i wzdłużne jednostki, na której znajdowali się inspektorzy pracy. Mając na uwadze
względy bezpieczeństwa jej kapitan w porozumieniu z przełożonymi podjął decyzję
o przerwaniu zadania i powrocie do bazy.

Prawne i techniczne
Nie lada wyzwanie
Przeprowadzając czynności kontrolne
na jednostkach pływających inspektorzy
pracy napotykają na szereg ograniczeń, tak
natury prawnej, jak i technicznej.
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Podejście pontonu z grupą kontrolną
do m/y „Maszoperia Helska”.
I P 3/2011

Należy zauważyć, że na jednostce pływającej Straży Granicznej, inspektorzy pracy w kwestiach zachowania się na morzu
3/2011 IP

podlegają dowódcy jednostki. Odnosi się
to także częściowo do metodyki przeprowadzania przez inspektorów pracy kontroli. Praktyka stosowana przez Straż Graniczną dotycząca wejścia na jednostkę kontrolowaną polega na opuszczeniu ze statku
Straży Granicznej pontonu, którym grupa
kontrolna dobija do burty kontrolowanej
jednostki, po czym przy użyciu sznurowej
drabinki dostaje się na jej pokład. To, co
dla funkcjonariuszy Straży Granicznej
jest zadaniem codziennym, dla inspektorów pracy, zważywszy na znaczne falowanie, stabilność samego pontonu, jak i wysokość bur ty jednostki kontrolowanej
na którą należy się wspiąć, stanowi nie lada wyzwanie.
Ok. godz. 900, gdy „Kaper 1” znajdował
na Zatoce Gdańskiej w rejonie pozycji 
= 54o 29' N,  =018o 50' E tj. (w połowie
linii łączącej porty Gdańsk i Hel) stan morza pozwalał już na przeprowadzenie czynności kontrolnych w stosunku do wytypowanych i będących w rejonie jednostek.
Podjęto więc decyzję o opuszczeniu na wodę pontonu. W tym czasie sformowano grupę kontrolną, w skład której wchodzili:
dwóch funkcjonariuszy Straży Granicznej,
inspektor pracy, inspektor rybołówstwa
morskiego oraz operator pontonu. Członkowie grupy popłynęli do jednostki m/y
„Babcia Emka”. Na pokładzie znajdowało
się czternaście osób. Byli to członkowie załogi i wędkarze świadczący, jak się okazało komercyjne usługi połowowe. Czynności kontrolne przeprowadzono według
metodyki właściwej dla kontroli legalności
zatrudnienia. Podobne, według tego samego schematu przeprowadzono tego dnia
i w tym samym rejonie Zatoki Gdańskiej
na jednostce m/y „Maszoperia Helska”.
Po zakończeniu czynności kontrolnych
ponton wciągnięto na pokład, a członkowie
grupy kontrolnej wrócili na jednostkę
Straży Granicznej. Następnie „Kaper 1”

skierowano w rejon zachodniej części Zatoki Gdańskiej, lecz tam stan morza nie pozwolił na opuszczenie pontonu. Także
napotkane kutry rybackie zajęte były połowem (trałowaniem), co wyklucza możliwość przeprowadzenia czynności kontrolnych. Przejście grupy kontrolnej na pokład
kutra wiązałoby się ze znacznym ryzykiem
wypadku. Takie czynności wykonywane są
tylko przez funkcjonariuszy SG w sytuacjach szczególnych.

Fundacja i wolontariusze
Pozostałe czynności kontrolne inspektorzy pracy przeprowadzili na lądzie w siedzibach armatorów skontrolowanych jednostek pływających, ustalając między innymi, że armatorem i właścicielem jednej
ze skontrolowanych jednostek pływających
jest fundacja, a załogę jednostki w składzie
dwóch osób (kapitan i członek załogi) stanowią wolontariusze. Inspektorzy pracy
mieli wątpliwość, czy takie uregulowanie
stosunku prawnego łączącego armatora
i członka załogi, z uwagi na charakter
świadczonej pracy jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i czy nie stanowi próby obejścia przepisów prawa
pracy. Artykuł 2 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie stanowi bowiem, że wolontariuszem jest osoba fizyczna, która ochotniczo i bez wynagrodzenia
wykonuje świadczenia na zasadach określonych w ustawie. Wolontariuszem zatem,
co do zasady może zostać każdy. Może to
być zarówno osoba pełnoletnia, jak i niepełnoletnia (wobec tych ostatnich wymagana jest pisemna zgoda opiekuna prawnego). Nie ma przeciwwskazań, aby pracę wolontariusza wykonywała osoba bezrobotna nie tracąc przez to ani statusu bezrobotnego, ani prawa do zasiłku. Większość
organizacji pozarządowych korzysta z pomocy wolontariuszy, działają oni bowiem
dla dobra publicznego w ramach szeroko
pojętej pomocy społecznej, w szczególności w dziedzinie ochrony zdrowia, edukacji i ekologii. Ustawa jednakże wprowadza
w zakresie działalności wolontaryjnej swoistego rodzaju ograniczenia. Ar tykuł
42 ust. 1 pkt 1 wskazanej ustawy stanowi,
że wolontariusze mogą wykonywać na zasadach określonych w ustawie świadczenia na rzecz organizacji pozarządowych
oraz podmiotów wymienionych w art. 3
ust. 3 ustawy (wykonujących działalność
pożytku publicznego) w zakresie ich działalności statutowej, w szczególności w za-
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kresie działalności pożytku publicznego,
z wyłączeniem prowadzonej przez te
jednostki działalności gospodarczej.
Nie mogą być zatrudniani w podmiotach
gospodarczych (np. spółkach) oraz uczestniczyć w prowadzonej przez te podmioty
działalności gospodarczej. Wolontariusze
bowiem nie mogą zastępować pracowników, a jedynie uzupełniać ich pracę. Dotyczy to także organizacji pozarządowych.
Nie ma przeciwwskazań, aby wolontariusze wspomagali działalność fundacji czy stowarzyszeń, nie może to jednak pozostawać
w związku z prowadzoną przez te jednostki działalnością gospodarczą.

Ustalenia pokontrolne
W toku kontroli prowadzonej w stosunku do ar matora – fundacji ustalono, że
wskazana organizacja pozarządowa w swoim statucie przewiduje możliwość prowadzenia działalności gospodarczej, której
przedmiotem jest organizowanie odpłatnych mor skich rej sów po ło wo wych
na rzecz klientów zewnętrznych, co stanowi for mę świadczenia usług. W związku z tym należało uznać, że członkowie
załogi skontrolowanej jednostki pływającej wykonują w charakterze woluntariuszy na rzecz fundacji czynności odpowiadające świadczeniu pracy, co nie jest dopuszczalne z uwagi na art. 42 ust. 1 pkt 1
ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, który stanowi, że

Pod
inspektorską
lupą

Bez zabezpieczenia
przed odrzutem
W zakładzie produkcji drzewnej w Ś. doszło pod koniec 2010 r. do wypadku pracownika wykonującego obróbkę drewna. Inspektor pracy OIP Olsztyn ustalił, że obrabiarka do drewna, przy obsłudze której miał
miejsce wypadek, nie posiadała m.in. żadnego zabezpieczenia przed odrzutem obrabianego materiału, wskutek czego w trak-
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wolontariusze mogą wykonywać świadczenia na rzecz m.in. organizacji pozarządowych w zakresie ich działalności statutowej, jednakże z wyłączeniem prowadzonej przez nie działalności gospodarczej.
Pomiędzy ar matorem, a członkami załogi zgodnie z wymogami ustawy zawar to
w formie pisemnej porozumienia o świadczenie usług o charakterze wolontaryjnym. Z treści zawartych porozumień wynikało, że obejmują one współpracę w zakresie pełnienia obowiązków członka załogi jachtu, co sprowadza się do utrzymania w sprawności technicznej oraz wykonywania czynności wynikających z obsługi jednostki w zakresie nawigacyjnym,
zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami.
Strony w treści porozumień ustaliły zgodnie, że porozumienia obejmują świadczenia o charakterze wolontarystycznym, które mają charakter bezpłatny. Sami wolontariusze w toku czynności kontrolnych inspektora pracy nie kwestionowali w żaden
sposób faktu ukształtowania stosunku
prawnego między nimi, a ar matorem
w formie wolontariatu. Pojawia się zatem
pytanie, na ile inspektor pracy mocą własnych działań jest uprawniony do ingerowania w treść zawartych porozumień, będących przejawem zgodnej woli stron? Artykuł 353.1. Kodeksu cywilnego zakłada,
że strony mogą ukształtować łączący je
stosunek prawny według swego uznania,
byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze stosunku),

cie przycinania kolejnej deski doszło do odrzutu drewna, które uderzyło poszkodowanego w nogę na wysokości pachwiny. Spowodowało to rozcięcie tętnicy udowej pracownika.
Do wypadku doszło na placu manipulacyjnym, gdzie była ustawiona dwupiła
dolnowrzecionowa do cięcia wzdłużnego
(brak numeru i typu). W dniu zdarzenia poszkodowany (wiek: 25 lat, zatrudniony w zakładzie tydzień wcześniej) wraz z innym
pra cow ni kiem przy stą pi li do pra cy
przy dwupile. Pracodawca polecił im przycięcie desek pod konkretny wymiar. Poszkodowany podawał deski w kierunku pilarki, natomiast drugi z pracowników stał
po przeciwnej stronie i odbierał przycięte deski. Przez pół godziny praca przebiegała rutynowo i bez problemów. Do wypadku doszło podczas przycinania kolejnej
z desek – powstały oflis zawadził o tarczę
piły i z dużą siłą cofnął się w stronę poszkodowanego uderzając w jego lewą nogę
na wysokości pachwiny. Uderzenie było
na tyle silne, że spowodowało uszkodzenie

ustawie ani zasadom współżycia społecznego. W analizowanym przypadku,
ukształtowanie relacji pomiędzy armatorem a członkiem załogi jednostki pływającej w trybie przewidzianym w ustawie
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie należy uznać za nadużycie i jednocześnie potraktować jako sprzeczne
z treścią zasady swobody umów, która
obejmuje także wolność w zakresie
ukształtowania treści łączącego strony stosunku prawnego.
Objętość artykułu nie pozwala na dogłębną analizę zagadnienia. Wskazać jednakże należy, że inspektor pracy mocą posiadanych środków prawnych zobowiązał
armatora do potwierdzenia członkom załogi kontrolowanej jednostki pływającej formy i warunków zatrudnienia, wskazując
na niezgodność aktualnie zastosowanego
rozwiązania z przepisami obowiązującego
prawa.
Praktyka inspektorska pokazuje, że
wykonując czynności kontrolne w różnym
środowisku, tak na lądzie jak i na morzu,
inspektor pracy musi wykazywać się różnorodnymi umiejętnościami, a jego wiedza
w połączeniu z pasją, jaką stanowi umiłowanie morza przynosi zaskakujące efekty
w postaci wyników przeprowadzanych
kontroli.
Dariusz Górski
OIP Gdańsk
*Żeglowanie jest rzeczą konieczną

tętnicy i krwawienie. Pierwszej pomocy (zatamowanie krwawienia) poszkodowanemu udzielili kolega pracujący przy pilarce i pracodawca. Pogotowie ratunkowe zabrało poszkodowanego do szpitala, gdzie
zoperowano uszkodzoną tętnicę.
Główne przyczyny wypadku to: brak urządzeń zabezpieczających, a szczególnie skutecznego zabezpieczenia dwupiły przed odrzutem obrabianego materiału; brak instrukcji obsługi obrabiarki; brak przeszkolenia
poszkodowanego w zakresie bhp; brak doświadczenia zawodowego pracownika i nawyków bezpiecznej pracy.
W wyniku kontroli inspektor pracy wydał w sumie 20 decyzji (w tym cztery wstrzymania eksploatacji) dotyczących głównie zagrożeń wynikających ze stanu obrabiarek
do drewna, stanu instalacji elektrycznej oraz
pomieszczeń pracy i budynków zakładowych. W stosunku do pracodawcy inspektor pracy, w związku z popełnieniem ośmiu
wykroczeń z zakresu bezpieczeństwa pracy, zastosował mandat karny w maksymalnej wysokości 2 tys. zł.
(red.)
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Z inspektorskiej praktyki

Dyskryminacja pracowników
W związku z implementacją dyrektyw Unii Europejskiej do Kodeksu Pracy, wprowadzono (ustawą z 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz zmianie niektórych innych
ustaw) nowe regulacje w przedmiocie równego traktowania. Konsekwencją było też zmodyfikowanie nazwy Rozdziału IIa w dziale pierwszym Kodeksu Pracy, tj. zmieniono tytuł Równe
traktowanie kobiet i mężczyzn na Równe traktowanie w zatrudnieniu, który wydaje się być właściwszym ze względu na pełniejsze ujęcie obowiązku pracodawcy zagwarantowania pracownikom równych praw w zatrudnieniu.
Uprzednio obowiązujące przepisy prawa pracy przewidywały samodzielne ustalanie przez pracodawcę, a w zakresie
wskazanym przez prawo także przy udziale partnerów społecznych, składników
wynagradzania za pracę dodatkowo przysługujących pracownikom. Zmiany w przepisach przyczyniły się do wprowadzenia kolejnych ograniczeń dotyczących swobody
konstruowania tych postanowień.
Pracodawca tworząc te regulacje niejednokrotnie nadal koncentruje się głównie
na dochowaniu wymaganych procedur
prawnych w zakresie ich wprowadzenia
oraz na tym, by wystarczająco motywowały one pracowników do lepszej i wydajniejszej pracy. Często przy tym zapomina o eliminowaniu w treści tych zapisów
(i ich interpretacji) cech noszących znamiona dyskryminacji w zatrudnieniu. Rodzi to
potrzebę ich oceny przez inspektora pracy pod kątem obowiązujących przepisów
prawa. Kontrolujący robi to na ogół w konsekwencji skarg pracowników, w których
podnoszony jest zarzut niewłaściwego
skonstruowania tych zapisów.
Oto dwa przykłady nieprawidłowości
stwierdzonych w inspektorskiej praktyce
z ostatnich miesięcy.

Mimo przepracowania
roku
W trakcie kontroli w zakładzie pracy
okazano wprowadzony zarządzeniem regulamin wynagradzania. W par. 4 pkt 3b
zapisano tam, że pracownicy otrzymują
uznaniowe składniki wynagrodzenia w postaci nagrody z zysku netto, natomiast
w art. 11 ust. 1 regulaminu stwierdzono,
że pracownicy zakładu otrzymują jeden
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raz w roku nagrodę z funduszu nagród
z zysku netto. W myśl art. 11 ust. 2 zasady tworzenia i podziału oraz przyznawania nagród z tego funduszu określa załącznik nr 5, z którego wynika między innymi, że: wysokość indywidualnej nagrody
z funduszu, zwanej dalej nagrodą z zysku
netto określa się w oparciu o ocenę pracy za dany rok, uwzględniającą w szczególności: jakość i terminowość realizacji
zadań na zajmowanym stanowisku, odpowiedzialność i wyniki kontroli.
Zgodnie z dalszym brzmieniem załącznika pracownik traci prawo do nagrody
z zysku netto w całości w przypadku:
1) rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika,
2) nieobecności w pracy bez usprawiedliwienia dwa dni lub dłużej w danym roku,
3) zagarnięcia mienia zakładu lub wyrządzenia szkody w mieniu zakładu.
Indywidualna wysokość nagrody z zysku
netto składa się z części obligatoryjnej funduszu i fakultatywnej zależnej od uznania
pracodawcy. Część obligatoryjna jest wyliczana proporcjonalnie do sumy wynagrodzeń zasadniczych i dodatków funkcyjnych
wypłaconych w danym roku, wg przyjętego algorytmu.
Jednocześnie w treści pkt 6 i 7 wspomnianego załącznika zawarto wyjątki określające przypadki, w jakich pracownik pomimo nieprzepracowania całego roku nabywa prawo do nagrody z zysku.
Analizując przestrzeganie opisanych
postanowień regulaminu pracy w oparciu
o przypadek konkretnego pracownika
stwierdzono, że pracownik ten był zatrudniony od 01.08.2005 r. do 05.09.2008 r.
na stanowisku starszego specjalisty ds. za-

mówień publicznych. Rozwiązanie umowy
o pracę nastąpiło za porozumieniem stron.
Jak ustalono, w roku 2006 pracownik
ten otrzymał nagrodę z zysku w kwocie 1500 zł brutto. Jeśli chodzi o rok 2007,
to nie wypłacono mu żadnej nagrody mimo, że spełnił warunek dotyczący przepracowania całego roku kalendarzowego oraz
nie wystąpiły przesłanki negatywne pozbawiające pracownika uprawnienia do tego
świadczenia. Zgodnie z treścią regulaminu pracownik nie miał nieusprawiedliwionych nieobecności w pracy, nie nałożono
również na niego żadnej kary zagarnięcia
mienia lub wyrządzenia szkody w mieniu.
Jako przyczynę odmowy przyznania nagrody pracodawca wskazał, że w momencie jej
wypłaty uprawnionym pracownikom osoba ta, tak jak kilka innych nie była już zatrudniona w tym zakładzie pracy.
Wszystkie nagrody z zysku za roku 2007
zostały podzielone i wypłacone pracownikom w grudniu 2008 r., tj. po uprzednim zatwierdzeniu w dniu 14.10.2008 r. rocznego
sprawozdania finansowego za rok 2007.
Mając na uwadze wskazane ustalenia inspektor pracy wystąpił o naliczenie i wypłacenie świadczenia nie tylko dla pracownika, który złożył skargę, ale dla wszystkich innych uprawnionych, którzy przepracowali cały rok 2007 i nie wystąpiły u nich
żadne negatywne przesłanki uzasadniające odmowę wypłaty tych świadczeń. W uzasadnieniu powołał się na to, że fakt przepracowania całego roku powoduje nabycie
prawa do świadczenia, pod warunkiem niewystąpienia negatywnych przesłanek pozbawiających tego prawa. Taką interpretację treści zapisów regulaminu potwierdzają również inne jego regulacje, które
przewidują np. wyjątki pozytywnie rozszeI P 3/2011

rzające krąg uprawnionych do nagrody z zysku o osoby niedopełniające obowiązku
przepracowania całego roku kalendarzowego ze względu na szczególne okoliczności m.in. nabycie prawa do emerytury, renty czy powołania do zasadniczej służby wojskowej.

Niedozwolone kryterium
W kontekście nabycia przez pracownika prawa do nagrody bez znaczenia pozostaje fakt, czy zatwierdzenie rocznego bilansu nastąpiło przed rozwiązaniem z nim
umowy o pracę czy też po tym zdarzeniu.
Należy podkreślić, że nawet gdyby taki warunek został ustanowiony, to w świetle
art. 112 i art. 113 Kodeksu pracy w związku z art. 183c par. 1 i 2 Kodeksu pracy, a także art. 141 pkt 2 Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską z 30 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2004, Nr 90,
poz. 864/2), należałoby go uznać za niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie dyskryminacji pracowników.
Potwierdza to dotychczasowa praktyka
orzecznicza sądów. W myśl wyroku z 5 paździer ni ka 2007 r. Są du Naj wy ższe go II PK 14/07 do naruszenia zasady równego traktowania pracowników (art. 112 k.
p.) i zasady niedyskryminacji w zatrudnieniu (art. 113 k. p.) może dojść wtedy, gdy
zróżnicowanie sytuacji pracowników wynika z zastosowania przez pracodawcę niedozwolonego kryterium, a więc w szczególności, gdy dyferencjacja praw pracowniczych nie ma oparcia w odrębnościach
związanych z ciążącymi obowiązkami, sposobem ich wypełnienia czy też kwalifikacjami (OSNP 2008/21-22/311). Za takie
kryterium z pewnością uznać należy zaprzestanie świadczenia pracy po nabyciu
prawa do wspomnianego świadczenia pieniężnego, a przed datą zatwierdzenia
sprawozdania.

Zwolnienie z obowiązku
pracy
W kontrolowanym zakładzie pracy obowiązywał dodatkowy dokument zatytułowany Zasady regulujące wypłaty dodatków
urlopowych i świątecznych. Określał on reguły, na podstawie których pracownicy
otrzymują dodatek urlopowy i dodatek
świąteczny. W myśl punktu 2 tego dokumentu, obowiązującego zarówno w 2008
jak i w 2009 roku, dodatki te są wypłacane dwa razy w roku: w czerwcu dodatek
urlopowy, a w listopadzie dodatek świątecz3/2011 IP

ny. Zgodnie z punktem 4 i 5 dodatki te
przyznawane są za okresy półrocznej pracy w danym roku kalendarzowym. Kryterium naliczenia tego dodatku stanowi
rzeczywisty, przepracowany przez pracownika czas w ciągu półrocza, w tym czas zatrudnienia na podstawie umowy na czas
nieokreślony. W postanowieniach tego
dokumentu przewidziano też, że nagrody
te wynoszą 50 % wynagrodzenia zasadniczego pracowników na stanowiskach umysłowych, a dla pracowników fizycznych
ustalana jest ona każdorazowo kwotowo.
W dokumencie określono również przesłanki regulujące przypadki obniżenia wysokości nagród poza wskazane 50 % kryterium, jednakże nigdzie nie przewidziano warunków uzasadniających pozbawienie pracownika w całości prawa do tego
świadczenia.
W oparciu o te postanowienia ustalono, że pracownicy zatrudnionej w zakładzie pracy na czas nieokreślony w czerwcu 2008 r. naliczono kwotę 2700 zł brutto tytułem dodatku urlopowego za pierwsze półrocze 2008 r., zaś w listopadzie 2008 r. kwotę 966,67 zł brutto tytułem dodatku świątecznego. Powyżej wskazana wysokość nagród wynikała z tego, że
w pierwszym półroczu 2008 r. pracownica ta była nieobecna w pracy przez 6 dni
z tytułu opieki na dzieckiem. W drugim
zaś półroczu przebywała na zwolnieniu lekarskim, a następnie była na zasiłku
chorobowym od 08.10.2008 r. do końca
roku.
W roku 2009 pracownica nie otrzymała ani dodatku urlopowego, ani też dodatku świątecznego. Przy tym stwierdzono,
że w pierwszym półroczu 2009 r. nie przepracowała do dnia 08.06.2009 r. włącznie
ani jednego dnia. Powodem tego była początkowo czasowa niezdolność do pracy,
z tytułu której pobierała zasiłek chorobowy, a następnie od 09.06.2009 r. do końca tego miesiąca została zwolniona z obowiązku świadczenia pracy.
W oparciu o ten stan faktyczny wystąpiono o niezwłoczne naliczenie i wypłacenie
pracownicy dodatku urlopowego wskazując,
że została zwolniona z obowiązku świadczenia pracy przez pracodawcę. Oznacza to, że
brak przepracowanego okresu nie wynikał
z jej winy, a był wynikiem działań pracodawcy. Konstrukcja zapisów dotyczących przyznawanych dla pracowników jakichkolwiek
świadczeń pieniężnych i ich interpretacja
nie może dyskryminować tych pracowników
w stosunku do pozostałych wykonujących
pracę w zakładzie pracy.

W formie wniosku
w wystąpieniu
Wskazane w ar tykule przykłady uzasadniają twierdzenie, że inspektor pracy decydując się na zakwestionowanie
któregokolwiek z zapisów regulaminu wynagradzania z powołaniem się na przepisy o dyskryminacji powinien czynić to
w formie wniosku w wystąpieniu. Dodatkowo warto, aby taki wniosek zawsze zawierał pisemne uzasadnienie. Można
przyjąć, że przy rozstrzyganiu tych zagadnień inspektor pracy bardzo przybliża się
do roli zarezer wowanej dla sądu tj. podejmuje próbę dokonania wiążącej dla
stron stosunku pracy inter pretacji zapisu regulaminu pracy, którego twórcą nie
był ustawodawca. Następstwem wykonania takiego wniosku przez pracodawcę,
przy późniejszej innej decyzji sądu pracy, co niewątpliwie jest możliwe, może
być skierowanie przez pracodawcę wobec kontrolującego różnego rodzaju zastrzeżeń, a także roszczeń. Tymczasem
zawarcie w wystąpieniu szerokiej argumentacji, zamiast posłużenia się tylko samym zaleceniem, zastrzeżenia te wyeliminuje lub ograniczy do możliwego minimum. Pracodawca decydując się na wykonanie w tym zakresie wniosku inspektora pracy będzie świadom nie tylko litery prawa, ale także inter pretacji
zapisów odnoszących się do danego stanu faktycznego.
Opisane przykłady i rozstrzygnięcia dotyczą stanu prawnego przed 2011 rokiem.
Obecnie bowiem, oprócz wspomnianych
przepisów obowiązuje ustawa z 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równe go trak to wa nia (Dz. U. Nr 254,
poz. 1700). Dla pracodawców oznacza to,
że w związku z wprowadzeniem tej ustawy, oprócz omawianych zapisów Kodeksu pracy dotyczących pracowników będą
musieli również brać pod uwagę zakazy
dyskryminacji wynikające z tych właśnie uregulowań także w stosunku do:
osób zatrudnionych na podstawie umów
cywilnoprawnych takich jak umowy zlecenia, umowy o dzieło czy praktykantów
itp. Z przepisów tych wynika, że zatrudniający nie muszą wpisywać postanowień ustawy do treści zawieranych umów
cywilnoprawnych, lecz muszą je w praktyce stosować.
Marek Kiszczak
OIP Warszawa
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Taki sam, choć nie ten sam

Szkolenia, spotkania, narady...

W Ośrodku kuchnia działa pełną parą.
Na stołówce ta sama przemiła
atmosfera i jeszcze milsza obsługa.

Ośrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy im. Prof. Jana Rosnera we Wrocławiu stał się z dniem
1 stycznia 2011 roku, obok Głównego Inspektoratu Pracy oraz okręgowych inspektoratów pracy, jednostką organizacyjną PIP. Wcześniej funkcjonował na zasadach określonych dla państwowych zakładów budżetowych, które uległy likwidacji z końcem ubiegłego roku na mocy przepisów wprowadzających nową
ustawę o finansach publicznych. Ośrodek Szkolenia PIP, jako następca prawny, przejął dotychczasowe
funkcje, prawa i obowiązki. Szkoli i doskonali inspektorów pracy, prowadzi działalność zewnętrzną, również wydawniczą i współpracę z zagranicą.

Biblioteka wita spokojem, a
biblioteczne półki uginają się
pod literaturą, po którą aż
grzech byłoby nie sięgnąć.

W czytelni słychać wyłącznie cichy szum komputerów, z których każdy może skorzystać.

Doskonale wyposażona
sala komputerowa.

Po trudach nauki, tak jak do tej pory,
można odpocząć w zaciszu miłego
i czystego hotelowego pokoju.
W recepcji też nic się nie zmieniło.
Fot. Agata Kostyk-Lewandowska

Trwałość stosunku pracy

Przejście zakładu pracy
na innego pracodawcę

Marta Szojer

Instytucja przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę jest częstym zjawiskiem gospodarki rynkowej. Mnogość sytuacji mogących doprowadzić do zmian podmiotowych po stronie pracodawcy obrazuje szeroki jej zakres. Została uregulowana nie tylko
w Kodeksie pracy (art. 231 i art. 2418), ale także w art. 261 ustawy o związkach zawodowych.
Jeżeli dana umowa o pracę może być wypowiedziana, to przejście zakładu pracy też
nie stoi temu na przeszkodzie1. W przypadku transferu pracodawca, zarówno dotychczasowy jak i nowy, może bowiem rozwiązać stosunek pracy na zasadach ogólnych, z jedynym ograniczeniem wynikającym z art. 231 § 6 k.p. Umowa na czas określony, która nie zawiera klauzuli o dopuszczalnym wypowiedzeniu oraz umowa
na czas wykonania określonej pracy, co
do zasady nie podlega wypowiedzeniu.
Także do umów o pracę na czas nieokreślony mają zastosowanie ogólne zasady wypowiadania umów. Pracodawca obowiązany jest więc uzasadnić wypowiedzenie oraz
zawiadomić na piśmie reprezentującą pracownika zakładową organizację związkową
(art. 38 k.p.).

przez prawo przesłanek i trybów postępowania7. Identycznie zagadnienie to wygląda w odniesieniu do wypowiedzenia zmieniającego, którego przyczyną również nie
może być transfer. Takie odniesienie jest
możliwe na mocy art. 42 § 1 k.p.
Jeżeli pracownik zostanie zwolniony
przed transferem z tej przyczyny przez
dotychczasowego pracodawcę, należy
go traktować tak, jakby był zatrudniony
w czasie transferu. Może korzystać zatem
w peł ni z ure gu lo wań za war tych
w art. 231 k.p., gdy ustanie stosunku pracy nastąpiło z powodu tego transferu8.
Wynika to z zestawienia regulacji art. 231
§ 6 k.p. z zasadą automatycznej zmiany
pracodawcy.

Kontynuacja stosunku
pracy

Pracodawca może rozwiązać stosunek
pracy na zasadach ogólnych. Takie działanie pracodawcy mogą powodować przyczyny ekonomiczne, organizacyjne lub technologiczne. Powstaje zatem pytanie, czy
możliwe jest rozwiązanie stosunku pracy
z powodu procedur likwidacyjnych oraz
w jakiej relacji pozostaje ochrona przewidziana w art. 231 § 6 k.p. do art. 411 § 1
k.p., który dotyczy ogłoszenia upadłości lub
likwidacji pracodawcy. Jest to problem ważny z tego powodu, że zdarza się rozwiązywanie stosunków pracy z przyczyn likwidacji, w tym także z pracownikami szczególnie chronionymi, w sytuacji, gdy później
ma miejsce przejęcie zakładu pracy lub jego części.
W takich przypadkach należy dokonać
dwustopniowej oceny dokonywanych zwolnień.9 Uzasadnieniem wypowiedzeń jest
pierwotnie sam fakt zarządzenia likwidacji
pracodawcy, co jest zgodne z wykładnią
art. 411 § 1 k.p. i usprawiedliwia działania
pracodawcy. Następnie jednak ta pier wotna przyczyna podlega ocenie przy zastoso-

W obecnym stanie prawnym nie ulega
wątpliwości, zgodnie z art. 231 § 6 k.p., że
przejście zakładu pracy lub jego części
na innego pracodawcę nie może stanowić
przyczyny uzasadniającej wypowiedzenia
przez pracodawcę stosunku pracy.2 Już
przed datą wejścia w życie tego przepisu,
tj. 1 stycznia 2004 r., w literaturze podkreślano3, że chociaż Kodeks pracy nie przewiduje wprost takiego zakazu, przyjąć należy, iż skutek taki wynika z samej istoty
i celu regulacji zmiany pracodawcy. Celem
tym jest kontynuacja stosunków pracy
na dotychczasowych warunkach4. Dopuszczalne jest wypowiedzenie, jednakże niezwiązane z samym transferem, lecz tylko
ze zmianami organizacyjnymi związanymi
z transferem5. Rozwiązanie stosunku pracy lub zmiana jego warunków na niekorzyść pracowników są dopuszczalne, gdy
ich przyczyną nie jest fakt transferu6,
oczywiście przy zachowaniu wymaganych
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W razie likwidacji

waniu kryterium możliwości dalszego zatrudniania pracownika. Zwraca się tu uwagę na zmiany organizacyjne zachodzące podczas procedury likwidacyjnej. Niestety taka ocena będzie możliwa dopiero po rozwiązaniu stosunku pracy, co uzasadnia ewentualne roszczenia pracowników, z którymi
rozwiązano stosunki pracy. Art. 411 k.p. nie
ma zastosowania w razie likwidacji pracodawcy, w związku z którą następuje przejście całości lub części prowadzonego przez
niego zakładu na innego pracodawcę, kontynuującego tę samą lub podejmującego podobną działalność10.
Niedopuszczalne są również te wypowiedzenia, które mają na celu zwiększenie
atrakcyjności zakładu przy zamierzonej
sprzedaży lub innej czynności. Wypowiedzenia te są jednoznacznie związane
z transferem, więc niezgodne z art. 231 § 6
k.p. Wyjątkiem jest sytuacja11, gdy zbycie
przedsiębiorstwa jest jedyną możliwością
kontynuowania jego działania, przy czym
sprzedaż wymaga przeprowadzenia uprzedniej restrukturyzacji połączonej ze zwolnieniami części załogi. W ten sposób zostają zachowane miejsca pracy pozostałych
pracowników, z którymi nie rozwiązano stosunków pracy.

Pozaumowne stosunki
pracy
Odnośnie pracowników pozaumownych
ustawodawca nałożył na pracodawcę obowiązek zaproponowania im nowych warunków pracy i płacy. Jest to sytuacja szczególna, ponieważ art. 231 § 1 k.p. przewiduje wstąpienie nowego pracodawcy w stosunki pracy o dotychczasowej treści.
Art. 231 § 5 k.p., regulujący sytuację pracowników pozaumownych ma zastosowanie12, gdy nie istnieje możliwość kontynuowania stosunku pracy w oparciu o dotychczasową podstawę jego nawiązania.
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Zaproponowanie nowych warunków
pracy i płacy w sytuacji, gdy nie ma możliwości kontynuowania zatrudnienia na dotychczasowej, pozaumownej podstawie,
jest obowiązkiem nowego pracodawcy.
Nie może być tu mowy o uprawnieniu,
z którego pracodawca może skorzystać lub nie - w zależności od swojego interesu lub upodobań.
Przepis ten stanowi, że ma to nastąpić
„z dniem przejęcia zakładu pracy lub jego
części”. Wydaje się, że może to stanowić
problem dla nowego pracodawcy. Będzie
on potrzebował czasu na zapoznanie się
z zastaną sytuacją. Propozycja może być
złożona jeszcze przed datą przejścia13, jak
również w terminie późniejszym14. Z dniem
przejęcia powstaje jedynie obowiązek
pracodawcy, a zaproponowanie nowych warunków pracy i płacy powinno nastąpić niezwłocznie po ustaleniu kręgu pracowników,
których propozycja ta będzie dotyczyć. Jeśli przyjmiemy opcję, że te warunki mogą być zaproponowane jeszcze przed datą przejścia, to powstaje kwestia, od kiedy liczyć termin do złożenia oświadczenia
przez pracownika co do przyjęcia (lub nie)
tych warunków. Należy odrzucić możliwość
rozpoczęcia biegu tego terminu jeszcze
przed datą przejścia15, ponieważ mogłoby
to doprowadzić do sytuacji, gdy rozwiązanie stosunku pracy nastąpiłoby jeszcze
przed przejściem zakładu pracy w wyniku
działania podmiotu, który nie jest jeszcze
pracodawcą.
Ustawodawca nie zastrzegł konsekwencji niezłożenia propozycji. Kodeksowy
brak konsekwencji16 w połączeniu z istnieniem wyraźnego nakazu przedstawienia nowych warunków przemawia za uznaniem
automatycznych skutków prawnych w tych
przypadkach, gdy pracodawca propozycji
nie złoży w sposób wyraźny. W takich przypadkach dotychczasowy stosunek pracy
trwa nadal17. Powoduje to, że utrzymane
zostają dotychczasowe elementy treści. Nie
mogą być one jednak sprzeczne z cechami umownego stosunku pracy.

Odpowiednie warunki
W literaturze nie ma zgodności odnośnie treści propozycji składanej przez
pracodawcę. Mówi się o obowiązku zaproponowania odpowiednich warunków pracy i płacy, z którego pracodawca jest
zwolniony, jeśli obiektywnie można stwierdzić, że nie ma możliwości zaproponowania warunków odpowiednich18. Przedstawiciele odmiennego poglądu19 twierdzą, że
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pracodawca nie ma obowiązku uwzględniania kwalifikacji i wykształcenia pracownika, przebiegu dotychczasowej pracy ani zagwarantowania mu wynagrodzenia na określonym poziomie. Oferowane warunki nie
mogą jedynie odbiegać na niekorzyść
od przepisów prawa pracy.
Skutkiem nieuzgodnienia nowych warunków pracy i płacy będzie rozwiązanie
stosunku pracy. Nastąpi to zarówno w przypadku złożenia przez pracownika oświadczenia o odmowie przyjęcia proponowanych warunków, jak i w razie nie zajęcia
przez niego stanowiska w wyznaczonym
terminie w ogóle. Wynika to z tego, jak
ustawodawca określił sposób liczenia
okresu równego okresowi wypowiedzenia,
którego upływ powoduje rozwiązanie stosunku pracy. Rozwiązanie stosunku pracy
w tym trybie powoduje dla pracownika
skutki, jakie przepisy prawa pracy wiążą
z rozwiązaniem stosunku pracy przez
pracodawcę za wypowiedzeniem.

Zasada wolności pracy
Wprowadzenie do regulacji przejścia zakładu pracy możliwości rozwiązania stosunku pracy przez pracownika stanowi wyraz
poszanowania zasady wolności pracy.20 Taką opcję przewiduje art. 231 § 4 k.p. Przejmowany pracownik nie ma wpływu na dokonujące się przejście, nie może mu zapobiec. Zatem tylko w sposób przewidziany
w § 4 omawianego artykułu może „sprzeciwić się” kontynuacji zatrudnienia u pracodawcy, z którym tego stosunku pracy nie
nawiązywał. Pracownik, co zrozumiałe, może nie być zainteresowany pracą u przejmującego pracodawcy. Uprawnieni do rozwiązania stosunku pracy w trybie § 4 są
pracownicy umowni, jak i pozaumowni21.
Jednakże możliwość rozwiązania stosunku pracy w trybie art. 231 § 4 k.p. dotyczy
wyłącznie pracowników, którzy zostali
przejęci. Za takim wnioskiem przemawia
wykładnia celowościowa22. W odniesieniu do pozostałych pracowników wydaje się
więc, że wystarczająca jest możliwość
rozwiązania stosunku pracy na zasadach
ogólnych przez tych pracowników.
Pracownicy przejęci oprócz rozwiązania
stosunku pracy na podstawie art. 231 § 4
k.p. posiadają jeszcze możliwość rozwiązania stosunku pracy na zasadach ogólnych. Pracownik może więc wypowiedzieć umowę o pracę oraz rozwiązać ją bez
wypowiedzenia z przyczyn, o których mowa w art. 55 k.p., jak również na mocy porozumienia stron.

Wprowadzenie trybu rozwiązania stosunku pracy zbliżonego do natychmiastowego, w przypadku przejścia zakładu pracy lub jego części, ocenić należy jako rozwiązanie konieczne z uwagi na swobodę
wyboru pracodawcy. Pracownicy bowiem
nie mają wpływu na samo przejście zakładu pracy, w którym są zatrudnieni, ponieważ pracodawca przejmujący zakład pracy lub jego część staje się z mocy prawa
stroną dotychczasowych stosunków pracy.
Mając to na uwadze, przejmowani pracownicy powinni mieć możliwość rozwiązania
stosunku pracy, co dla przykładu dla pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę na czas określony, która nie może zostać wypowiedziana, przedstawia znaczne
trudności.
Rozwiązanie przyjęte w § 4 ma charakter pośredni23 między rozwiązaniem umowy o pracę ze skutkiem natychmiastowym,
a wypowiedzeniem. Siedmiodniowe uprzedzenie, to za krótki okres aby uznać go
za regularne wypowiedzenie, z drugiej strony nie pozwala uznać za natychmiastowe
rozwiązanie stosunku pracy. Pracownik może rozwiązać umowę o pracę w trybie § 4,
choćby wcześniej wyraził zgodę na przejście do nowego pracodawcy24. Powstaje pytanie, czy stosunek pracy w uproszczonym
trybie mogą rozwiązać również pracownicy pozaumowni. Możliwość rozwiązania stosunku pracy w tym trybie zdaje się wynikać z wykładni literalnej tego paragrafu. Odmienne unormowanie w Kodeksie pracy sytuacji prawnej pracowników zatrudnionych na innych podstawach, niż umowa
o pracę25 dotyczy funkcjonowania tych
stosunków u nowego pracodawcy i w żaden
sposób nie ogranicza stosowania do nich
m. in. art. 23ą § 4 k.p.

Forma oświadczenia
Rozważyć trzeba, w jakiej formie ma być
złożone oświadczenie pracownika o rozwiązaniu stosunku pracy w trybie § 4. Przepis ten nie wymaga formy pisemnej. Można przyjąć26, że skoro rozwiązanie stosunku pracy w trybie art. 231 § 4 k.p. następuje bez wypowiedzenia, należy stosować
art. 30 § 3 k.p., który przewiduje, że
oświadczenie każdej ze stron o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie. Za formą pisemną przemawia również fakt, że jest ona dowodem na rozwiązanie przez pracownika
stosunku pracy. Gdy oświadczenie pracownika nie zostanie złożone w formie pisemnej, może wyniknąć spór, w którym pra-
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cownik będzie musiał wykazać fakt rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia
za pomocą innych środków dowodowych. 27
Nie ma żadnych sankcji za nie dochowanie
formy pisemnej, jednak ze względu na interes pracownika wydaje się, że właśnie ta
forma oświadczenia będzie dla niego najbezpieczniejsza.
Dwumiesięczny termin przewidziany
w art. 231 § 4 k.p. jest terminem zawitym,
po upływie którego czynność prawna nie
może być skutecznie dokonana28.
Zgodnie z art. 231 § 4 k.p. rozwiązanie
stosunku pracy w trybie przewidzianym
w tym przepisie powoduje dla pracownika
skutki, jakie przepisy prawa pracy wiążą
z rozwiązaniem stosunku pracy przez pracodawcę za wypowiedzeniem. W powyższym przepisie ustawodawca wprowadził fikcję prawną, która mimo tego, że to
pracownik rozwiązał stosunek pracy, łączy
z tą czynnością skutki przewidziane dla wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę. Fikcję prawną29 należy odnosić do przyszłego zatrudnienia. Celem tej fikcji nie jest
uprzywilejowanie pracownika, lecz zagwarantowanie niepogarszania warunków.
Skoro funkcją fikcji prawnej nie jest
uprzywilejowanie pracownika, należy zastanowić się, czy zasadne jest łączenie wszystkich skutków wypowiedzenia przez pracodawcę stosunku pracy z sytuacją pracownika, który rozwiązał stosunek pracy w trybie art. 231 § 4 k.p. Niektóre z tych skutków mogłyby wywołać zarzut uprzywilejowania pracownika, o którym tu mowa. Skutków, które wynikają z fikcji prawnej nie należy pojmować jako wszelkich konsekwencji30 wypowiedzenia umowy przez pracodawcę. Prowadziłoby to bowiem do sytuacji,
gdy pracownikowi przysługiwałyby m. in.
dni wolne na poszukiwanie pracy (art. 37
k.p.), roszczenia z art. 45 k.p. i art. 50 k.p.
za wypowiedzenie umów odpowiednio
na czas nieokreślony i terminowych. Z uwagi na cel regulacji art. 231 § 4 k.p. oraz
na fakt, że pracownik dobrowolnie decyduje się na rozwiązanie stosunku pracy, nie
jest celowe stosowanie przepisów chroniących trwałość stosunku pracy. Najbardziej jaskrawą byłaby sytuacja, gdy pracownik żąda przywrócenia do pracy lub uznania wypowiedzenia za bezskuteczne. Roszczenie o tyle dziwne, że pracownik sam stosunek pracy rozwiązał.

Na pierwszym miejscu
Głównym celem instytucji przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pra-
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codawcę jest ochrona pracowników. Ustawodawca, dla osiągnięcia tego założenia
przewidział automatyczne wstąpienie przejmującego pracodawcy w stosunki pracy
przejmowanych pracowników, z zastrzeżeniem przewidzianym dla pozaumownych
stosunków pracy; możliwość rozwiązania
stosunku pracy w trybie uproszczonym,
obowiązek infor macyjny pracodawców,
ochrona przed wypowiedzeniem stosunku
pracy z przyczyny transferu. Praktyka pokazuje, że regulacja przejścia zakładu pracy nie jest wolna od wad. Jest ona wynikiem
kompromisu między racjami pracowników i pracodawców, jednakże to interes pracownika jest przez prawodawcę stawiany
na pierwszym miejscu.
Marta Szojer
OIP Katowice
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Niebezpieczne
maszyny ze znakiem CE

Jerzy Łaboński

Według wielu użytkowników maszyn, oznaczenie ich znakiem CE utożsamia bezpieczeństwo.
Niestety, jak wynika z badania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy zdarzają się przypadki, w których konstrukcja maszyn, pomimo oznakowania ich znakiem CE, nie zapewnia
bezpieczeństwa osobom wykonującym pracę przy użyciu tych maszyn. Nie są to przypadki
zbyt częste, ale warto spojrzeć na skuteczność obecnie obowiązujących w tym zakresie rozwiązań prawnych.
Wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej zmianie uległy między innymi zasady wprowadzania do obrotu nowych
maszyn. Popularny znak bezpieczeństwa
B został zastąpiony oznaczeniem CE.
Zmianie uległy wówczas przede wszystkim
procedury sprawdzania maszyn przed ich
wprowadzeniem na rynek.

System oceny zgodności
Zgodnie z zapisem w ustawie z 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności
(Dz. U. z 2004 r. nr 204, poz. 2087
z późn. zm.) celem przepisu jest:
● eliminowanie zagrożeń stwarzanych
przez wyroby dla życia lub zdrowia użytkowników i konsumentów oraz mienia, a także zagrożeń dla środowiska,
● znoszenie barier technicznych w handlu i ułatwianie międzynarodowego obrotu towarowego,
● stworzenie warunków do rzetelnej
oceny wyrobów i procesów ich wytwarzania przez kompetentne i niezależne podmioty.
Jak podkreślali często prelegenci szkoleń, w których dane było mi uczestniczyć,
aby zapewnić znoszenie barier technicznych w handlu na terenie Unii Europejskiej
zrzeszającej kraje o różnej kulturze technicznej, koniecznością stało się ustalenie
kompromisowych wymagań technicznych
w zakresie eliminowania zagrożeń, często
schodząc do wymagań minimalnych.
Jako ciekawy dowód na to, że nowe przepisy nie zawsze podwyższały standardy bezpieczeństwa mogę z własnej praktyki zawodowej przytoczyć przykład polskiego
przedsiębiorcy, który tuż przed wejściem
Polski do struktur Unii Europejskiej zakupił z Włoch maszyny oznakowane znakiem
CE do produkcji metalowych rynien dachowych. Chcąc je sprzedawać na terenie Pol-

ski skierował maszynę, zgodnie z obowiązującą procedurą, na badania do właściwego instytutu celem weryfikacji deklaracji
zgodności na zgodność maszyny z Polskimi Normami. Po przebadaniu maszyny okazało się, że nie spełnia ona wymagań Polskich Norm i nie może być wprowadzona
do obrotu, a przedsiębiorcy pozostało
czekać na dzień wejścia Polski do Unii.
Szczegółowe wytyczne dla producentów
maszyn zawarto w rozporządzeniu wdrażającym dyrektywę maszynową 98/37/WE.
Wymagania zasadnicze dla maszyn określają między innymi: ogólne wymagania
techniczne mające na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa
dla ich użytkowników oraz procedury
oceny maszyn przed ich oznakowaniem
znakiem CE i wprowadzeniem do obrotu.
Jeżeli chodzi o wymagania techniczne, to
są one sformułowane dość ogólnie (dyrektywnie). Pomocne są tu normy zharmonizowane, które wskazują przykładowe zasady budowy maszyn. Normy typu C wręcz
podają konkretne rozwiązania techniczne
spełniające wymagania stawiane przez
dyrektywę. Przepis określa również, jakie

procedury producent powinien spełnić, by
zweryfikować zgodność maszyny z wymaganiami i z pełną odpowiedzialnością
oznakować ją znakiem CE, sporządzić
deklarację zgodności i wprowadzić do obrotu. Przepisy pozostawiają dużą swobodę w zakresie procedury oceny (poza
maszynami uznanymi za niebezpieczne wyszczególnionymi w załączniku do przepisu). Jedynie w przypadku maszyn niebezpiecznych dyrektywa 98/37/WE przewidywała konieczność udziału w procedurze
oceny zgodności niezależnej strony trzeciej (jednostki notyfikowanej). Nowa dyrektywa maszynowa 2006/42/WE jest w tym
zakresie jeszcze bardziej liberalna. Zgodnie z jej zapisami konieczność bezpośredniego udziału jednostki notyfikowanej
w ocenie maszyn istnieje tylko w przypadku maszyn niebezpiecznych, gdy brak
jest dla nich norm typu C.

Kłopotliwa ocena
Praktyka pokazała, że z właściwą oceną maszyn kłopot mogą mieć nawet jednostki notyfikowane. Przykładem może być
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Nożyce gilotynowe do blach SCHECHTL typ MSC 250 NC

raport z badań zgodności wielopiły gdzie
stwierdzono, że jest ona jednocześnie
współbieżna i przeciwbieżna oraz posiada
przewidziane normą zabezpieczenia strony wejściowej i wyjściowej dla obu rodzajów konstrukcji. W rzeczywistości wielopiła była skonstruowana jako przeciwbieżna i nie posiadała właściwych zabezpieczeń przed odrzutem obrabianego materiału. Maszynę wyposażono tylko w jeden
rząd zapadek (zapadki przeciwodrzutowe).
By dowiedzieć się, jak wygląda ocena
maszyn w przypadku procedury kontroli
wewnętrznej producenta wystarczy zapytać o analizę zagrożeń (w nowej dyrektywie ocenę ryzyka) i metod zastosowanych
w celu wyeliminowania zagrożeń lub o wyniki przeprowadzonych badań. Częstą odpowiedzią jest stwierdzenie, że wdrożenie
normy jest drogie, że nie są one tłumaczone na język polski oraz, że producenci
z Chin tego nie robią. Na wszelki wypadek
w deklaracji zgodności wymieniana jest tylko dyrektywa, ewentualnie dodawane są
jeszcze normy słownikowe, by utrudnić
ewentualną próbę wskazania niespełnienia
przez maszynę jakichś konkretnych wymagań np. wskazanych w normie typu C.
Z każdym rokiem w użytkowaniu pracodawców znajduje się coraz więcej nowych
maszyn i coraz częściej w trakcie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków
przy pracy, do jakich dochodzi przy ich eksploatacji koniecznością jest przeprowadzenie kontroli zgodności maszyny. Z jednej
strony można powiedzieć, że taka kontrola w tym zakresie jest dość prosta, bo zagrożenie się już ujawniło i pozostaje
sprawdzić, czy producent podjął próbę jego wyeliminowania na etapie konstrukcji
maszyny.
Jako przykłady sytuacji w których producenci nie zastosowali odpowiednio skutecznych środków w celu zapewnienia
bezpieczeństwa obsługujących maszyny
opiszę wypadki, które miały miejsce podczas wykonywania prac z użyciem utrząsarki do papieru Per fecta typ SA 110 APK
oraz nożyc gilotynowych do blach z napędem SCHECHTL typ MSC 250/NC.

utrząsarki. W szczelinę pomiędzy boczną
klapę a stół roboczy dostał się palec pracownicy. W związku ze zmianą położenia
klapy szczelina zmniejszyła się, a palec został zgnieciony.
W trakcie kontroli dokonano między innymi pomiarów szczelin pomiędzy stołem
roboczym, a bocznymi klapami w pozycji
spoczynkowej (przed załączeniem), które
wykazały:
● szczeliny pomiędzy stołem, a klapami bocznymi w odległości około 52 cm
od krawędzi stołu (od strony operatora) posiadają poszerzenie na odcinku około 15 cm,
● szerokość szczelin po lewej stronie
stołu przedstawia się następująco: węższa
szczelina – wynosiła około 7,3 mm; w miejscu poszerzenia – około 12,6 mm,
● szerokość szczelin po prawej stronie
stołu przedstawia się następująco: węższa
szczelina wynosi około 6,8 mm; w miejscu
poszerzenia – około 12,0 mm.
W deklaracji zgodności producent zadeklarował między innymi zgodność maszyny
z normą EN 1010 – 1: 2004. Zgodnie z punktem 5.2.1.3. normy PN – EN 1010 – 1: 2006
„Bezpieczeństwo maszyn. Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i konstrukcji maszyn poligraficznych i maszyn
do przetwarzania papieru. Część 1: Wymagania wspólne” (będącej tłumaczeniem
bez jakichkolwiek zmian angielskiej wersji
normy europejskiej EN 1010 – 1: 2004)

Nożyce gilotynowe
Do wypadku doszło podczas wykonywania prac z użyciem nożyc w zespole dwuosobowym (pomimo, że instrukcja nakazuje obsługę maszyny przez jedną osobę).
Jeden z pracowników kładł materiał na stół
podawczy z przodu maszyny i ustawiał wymiar cięcia. Drugi z pracowników stał z tyłu maszyny, ustawiał materiał do zderzaka wymiarowego (ograniczona możliwość
obser wacji linii cięcia z przodu maszyny),
sterował za pomocą przycisku nożnego ruchem roboczym noża tnącego i łapał cięte na mały wymiar elementy (co miało zabez pie czyć je przed uszko dze niem).
W trakcie pracy operator stojący z tyłu maszyny włożył rękę w strefę cięcia noża i zasterował przyciskiem nożnym ruch robo-

Styczniowy poranek 2010 r. Do rzecznika prasowego głównego inspektora pracy dzwoni zaniepokojony mieszkaniec Warszawy. Informuje, że przejeżdżając obok budowy Stadionu
Narodowego zauważył pracujący żuraw z uszkodzoną częścią
ramienia. Z jednej strony wydaje się to niemożliwe, z drugiej
jednak… czy do końca można zaufać operatorom? Czternaście miesięcy temu operator na tej budowie zapomniał o swoich podstawowych obowiązkach.
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Utrząsarka do papieru Perfecta typ SA 110 APK - widok
szczeliny pomiędzy stołem roboczym a klapą boczną.
– „Przesunięcia liniowe uważa się za wystarczająco bezpieczne, jeżeli największa odległość między poruszającą się częścią a częścią stałą nie przekracza 4 mm”.

poz. 2170). Producent maszyny w wykazie zastosowanych norm zharmonizowanych nie wymienił normy (EN 13985:
2003) PN-EN 13958 „Obrabiarki. Bezpieczeństwo. Nożyce gilotynowe”. Producent
nie zastosował również innych rozwiązań
technicznych zapewniających równoważny
po ziom bez pie czeń stwa. Zgod nie
z pkt 5.3.6 wspomnianej normy „Dostęp
z tyłu” ppkt 5.3.6.1 „Postanowienia ogólne” – „Należy zapobiegać dostępowi z tyłu nożyc gilotynowych do ruchomego noża, tylnych zderzaków z napędem i urządzeń pomocniczych . Powinno to być zapewnione przez zastosowanie jednego lub
więcej z następujących środków: a) osłony stałej (patrz EN 294, EN 953 i 5.3.6.1);
b) osłony blokującej lub blokowania w połączeniu z osłonami stałymi (patrz EN 953,
EN 1088 i 5.3.6.2); c) ESPE z zastosowaniem AOPD (patrz EN 61496-1,
prEN 61496-2 i 5.3.6.3). Jeżeli praca

Obywatelska troska

Utrząsarka do papieru
Pracownica wykonująca na terenie drukarni prace pomocnicze przekładała arkusze papieru z podnośnika na utrząsarkę.
Podczas tych czynności przypadkowo nacisnęła przycisk nożny, który spowodował
uruchomienie cyklu pracy maszyny. Najpierw zamknęły się boczne klapy stołu

stępem z tyłu np. do ruchomego noża. Maszyny nie wyposażono z tyłu w osłony stałe lub osłony blokujące, lub blokowane
w połączeniu z osłonami stałymi, albo
w ESPE (elek tro czu łe wy po sa że nie
ochronne) z zastosowaniem AOPD (aktywnych elektroczułych urządzeń ochronnych). Na maszynie naniesiono jedynie
piktogramy w formie znaków bezpieczeństwa infor mujące o zagrożeniu obcięciem palców. Wykonywanie pracy z użyciem maszyny jest dodatkowo utrudnione
poprzez zastosowanie pełnej osłony strefy noża tnącego (od przodu) od strony stołu podawczego gdyż nie ma możliwości obser wacji linii cięcia. Brak zabezpieczenia
maszyny przed dostępem do strefy niebezpiecznej od tyłu stanowi niezgodność
z § 29 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z 20 grudnia 2005 r. w sprawie
zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa (Dz. U. nr 259,

czy w wyniku czego został amputowany paliczek jednego z palców ręki prawej.
W trakcie oględzin stwierdzono, że maszyna nie posiada zabezpieczenia przed doI P 3/2011

Rzecznik prasowy bezzwłocznie informuje o tym fakcie inspektora nadzorującego tę największą budowę na EURO 2012.
Akurat dobrze się składa, gdyż inspektor pracy jest na stacji Warszawa-Powiśle, w drodze
na budowę stadionu. Jeszcze będąc w pociągu dzwoni do z-cy kierownika budowy,
do którego zakresu obowiązków należą sprawy eksploatacji transportu pionowego na budowie. Nim dotrze do biura kierownictwa budowy ma już pełną informację od koordynatora wynajmującego dźwigi i żurawie oraz pełniących obowiązki w tym czasie dwóch konser watorów sprzętu. W ostatnich godzinach, a także dnia poprzedniego nie zgłaszano żadnych uszkodzeń, usterek pracujących
żurawi i dźwigów. Inspektor pracy telefonuje więc do autora porannej inter wencji w inspekcji. Z rozmowy dowiaduje się, że żuraw
pracuje od strony Wybrzeża Szczecińskiego
i stwarza ogromne zagrożenie. Zaniepokojony mieszkaniec zapewnia, że zna się na tym,
gdyż sam przez 23 lata pracował jako operator żurawi.
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W tej sytuacji problem trzeba wyjaśnić
na miejscu, gdzie czeka już kierownik robót
zewnętrznych. Inspektor pracy wraz z kierownikiem budowy udaje się na teren budowy
Stadionu Narodowego od strony Wisły. Tam
operator żurawia MK 100 wyjaśnia wszystkie wątpliwości. Mówi, że pracuje na potocznie nazywanym dźwigo-żurawiu LIEBHERR
MK 100. Jednym z dwóch użytkowanych
obecnie w Polsce. To rzekome uszkodzenie
ramienia, to konstrukcyjne rozwiązanie
w tym typie sprzętu. Trzy lub czteroczęścio-

z zastosowaniem osłony stałej jest niemożliwa, można stosować osłonę blokującą
lub ESPE z zastosowaniem AOPD.
Przyjęty w Unii Europejskiej system
wprowadzania na rynek nowych wyrobów (w tym maszyn), co do zasady wydaje się być słuszny. Daje bardzo wiele swobody producentom, tak by nie hamować postępu technicznego. Należy jednak pamiętać (co zdają się potwierdzać przedstawione przykłady), że producenci maszyn mogą popełnić błąd w ocenie lub nie dołożyć
należytej staranności, by ich produkt spełniał wymagania w zakresie zapewnienia
bezpieczeństwa osobom obsługującym.
Wynikać to może z bardzo różnych przyczyn, ale efekt będzie ten sam: maszyna
stwarzająca zagrożenie dla pracownika.
Jerzy Łaboński
OIP Zielona Góra
we ramię żurawia MK 100 posiada możliwość
składania się do pionowej pozycji, a następnie do pozycji transportowej. Ten uniwersalny żuraw jest jedną z najnowocześniejszych
maszyn pracujących w Europie. Jego wysięg
osiąga 52 m, a udźwig max. to 8 ton. Może
pracować w każdej pozycji ukośnej. Wszystkie mechanizmy sterowane są komputerowo.
Wyposażony jest w szereg zabezpieczeń
mających na celu bezpieczeństwo pracy
uwzględniające wszystkie czynniki np. atmosferyczne, gdzie w chwili podmuchu wiatru
o określonej sile następuje zatrzymanie jego pracy.
Operator posiada uprawnienia zarówno
do obsługi żurawi stacjonarnych jak i dźwigów kołowych. Nie stwierdzono jakichkolwiek
zastrzeżeń w zakresie wymogów eksploatacyjnych.
Telefoniczna odpowiedź udzielona zaniepokojonemu mieszkańcowi zmartwiła go
nieco. Może spodziewał się innej wiadomości?... Trzeba jednak docenić tę obywatelską
troskę o to, co dzieje się na tej, tak ważnej
dla wszystkich Polaków budowie.
Waldemar Spólnicki
koordynator ds. EURO 2012

Miejsce gdzie wysięg MK 100 jest konstrukcyjnie zwężony, co pozwala
na złożenie ramienia w całości.
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Cena bezpieczeństwa pracy
Henryk Purwin

W Okręgowym Inspektoracie Pracy w Białymstoku w latach 2007-2009 prowadzono działania
polegające m.in. na promowaniu wśród pracodawców ekonomicznych aspektów bezpieczeństwa i higieny pracy. Chodziło w szczególności o metody obliczania kosztów wypadków
przy pracy, jako narzędzia do podejmowania decyzji związanych z planowaniem przedsięwzięć
zmierzających do poprawy stanu bhp.
Koszty wypadków w zakładach woj. podlaskiego obliczono w oparciu o opracowaną
przez OIP Białystok w latach poprzednich
metodykę, która obejmowała następujące obszary:
– koszty wypadku poniesione przez pracodawcę (zgodnie z metodologią Centralnego Instytutu Ochrony Pracy),
– koszty poniesione przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
– koszty leczenia poniesione przez Narodowy Fundusz Zdrowia,
– koszty działań zapobiegających wypadkowi (wysokość ponoszonych przez pracodawcę nakładów finansowych na działania,
które należało podjąć, aby zapobiec wypadkowi).
Nowatorskim rozwiązaniem stosowanej
przez inspektorów pracy metody obliczania
kosztów wypadków przy pracy, jak się okazało na skalę europejską, było porównywanie kosztów działań zapobiegających wypadkom przy pracy do kosztów poniesionych
w związku z nimi przez pracodawcę. W opinii prezesa dużej firmy angielskiej (zatrudniającej ponad 1000 osób), który uczestniczył
w kontroli polskiego inspektora pracy dotyczącej obliczenia kosztów wypadku ciężkiego, stosowana metoda w sposób dokładny

Po katastrofie
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i profesjonalny identyfikuje koszty. W Anglii
od kilkunastu lat obliczane są koszty wypadków, lecz nie dokonuje się ich porównania
z kosztami działań zapobiegających (metoda
uwzględnia jedynie składniki kosztów, które
należą do kosztów kontrolowanych przez
przedsiębiorstwo, tj. tych, na które ma ono
wpływ).
Ponieważ z wyjątkiem świadczeń stałych
ponoszonych przez ZUS (renty) większość
kosztów ponoszona jest w pierwszym roku
po wypadku, zasadniczą sprawą było obliczanie właśnie rocznych, a ściślej pierwszorocznych kosztów wypadku.
Podczas każdej kontroli związanej z obliczaniem tych kosztów inspektor pracy prezentował i zapoznawał z istotą metody ich obliczania: pracodawcę, służbę bhp, księgową
oraz osobę prowadzącą sprawy pracownicze.
Wskazywał również na możliwości wykorzystywania wiedzy dotyczącej wysokości strat
po nie sio nych w związ ku z wy pad ka mi
przy pracy, np. w czasie szkoleń wstępnych
i okresowych, także przy uwzględnianiu
w regulaminach wynagradzania funduszu premiowania pracowników za bezpieczną pracę,
którego wysokość uzależniona byłaby od wielkości strat spowodowanych wypadkami oraz
od stosowania przez pracowników środków

ochrony indywidualnej (szczególnie w budownictwie).
W latach 2004-2009 r. obliczono roczne
koszty 361 wypadków przy pracy z terenu
działalności OIP w Białymstoku (37 śmiertelnych, 90 ciężkich, 17 zbiorowych oraz 217
powodujących czasową niezdolność do pracy). Skoncentrowano się przy tym na zakładach branży budownictwa, służby zdrowia,
przetwórstwa przemysłowego oraz gospodarowania odpadami. Obliczono także koszty
katastrofy budowlanej, która miała miejsce 11.03.2008 r. na budowie Centrum Handlowo-Usługowego „ALFA” w Białymstoku,
podczas której jedna osoba poniosła śmierć,
a druga doznała obrażeń ciała.

Do katastrofy nie doszłoby, gdyby w obliczeniach projektowych prawidłowo uwzględniono niedostateczną wytrzymałość ściany
wykonanej z cegły oraz wytrzymałość zaprawy wapiennej.
W 2009 roku obliczono koszty 22 wypadków, w tym: 15 śmiertelnych i 7 ciężkich, które wydarzyły się na terenie woj. podlaskiego
w okresie od 1.07.2008 r. do 31.12.2009 r.
Wykresy przedstawiają roczne koszty
wypadku śmiertelnego i ciężkiego w latach
2004-2009.

Ile kosztuje wypadek?
Średni koszt wypadku przy pracy: śmiertelnego indywidualnego w okresie sprawozdawczym wyniósł 109 395 PLN i był wyższy
od kosztu wypadku w 2007 r. o 44%, w tym:
– koszty pracodawcy – 58 897,44 PLN
(53,8% kosztów wypadku), wyższe o 23,8%
od kosztów pracodawcy w 2007 r.,
– koszty ZUS – 49 701,61 PLN (45,4%
kosztów wypadku) wyższe o 134,4% od kosztów ZUS w 2007 r.
– koszty leczenia ponoszone przez Narodowy Fundusz Zdrowia – 795,80 PLN (0,8%

Koszty wypadku
śmiertelnego
2004 -2009

Katastrofa za dwa miliony
Do katastrofy doszło podczas wykonywania prac budowlanych związanych z remontem konstrukcji budynku wchodzącego
w skład kompleksu budowanej galerii. Nastąpiło zawalenie się ściany zabytkowego budynku na długości ok. 10,5m i wysokości 8m. Była to ściana zewnętrzna podłużna. Zniszczeniu uległy stropy trzech kondygnacji o pow.
ok. 60 m2 każdy, okna i witryny aluminiowo-szklane. W wyniku przygniecenia 25-letni pracownik (rozmawiający przy budynku z pracodawcą o zakresie robót) poniósł śmierć
na miejscu, zaś drugi 48-letni (zatrudniony
na podstawie umowy o dzieło) doznał obrażeń ciała powodujących czasową niezdolność
do pracy.
Przyczyną katastrofy była nieodpowiednia
wytrzymałość istniejącej ściany, wykonanej
w końcu XIX wieku z cegły na zaprawie wapienno-piaskowej, która wykorzystana została jako element nośny.
Cał kowi ty koszt ka ta stro fy wy niósł 1 981 281 PLN, w tym:
– koszty inwestora – 987 528,20 PLN,
– koszty generalnego wykonawcy –
758 877,80 PLN,
– kosz ty wy pad ku śmier tel ne go –
224 626 PLN,
– koszty wypadku lekkiego – 8 869 PLN,
– koszty podwykonawców – 1 380 PLN.
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Koszty działań
zapobiegających
2004 -2009

kosztów wypadku), niższe o 893,5% od kosztów NFZ w 2007 r.
Koszty działań zapobiegających – 1 148,82
PLN (1,1% kosz tów wy pad ku) ni ższe
o 887,6% od kosztów działań zapobiegających
w 2007 r.
Najwyższe koszty wypadku śmier telnego to 426 671 PLN, w tym: koszty pracodawcy 344 176 PLN, ZUS – 82 495 PLN,
NFZ – 0,0 PLN. Koszty działań zapobiegających – 500,00 PLN. Wypadek miał miejsce podczas usuwania usterki w ramach obsługi załadowarki butelek do piwa. Poszkodowany wszedł w obszar niebezpieczny pracy maszyny i doznał śmier telnego urazu
głowy, uderzony przez ruchomy element
maszyny.
Najmniejsze koszty wypadku śmiertelnego to 17 587,72 PLN, w tym: koszty pracodawcy 11 685,00 PLN, ZUS – 5 902,72
PLN, NFZ- 0,0 PLN. Koszty działań zapobiegających – 650,00 PLN. Wypadek miał
miejsce podczas montażu szalunków balkonu na poziomie II piętra. Poszkodowany, będąc pod wpływem alkoholu (1,3 promila we
krwi) spadł z płyty balkonu, tj. z wysokości 5,9 m doznając śmier telnych obrażeń.

W czterech przypadkach u pracowników,
którzy przyczynili się do wypadku lub u których w organizmie stwierdzono alkohol, Zakład Ubezpieczeń Społecznych odmówił wypłaty świadczeń rodzinie zmarłych pracowników.
W analizowanych 15 wypadkach śmiertelnych, poza świadczeniami jednorazowymi
ZUS przyznał jednej osobie rentę rodzinną.
Średni koszt wypadku przy pracy powodującego ciężkie obrażenia wyniósł 236 903
PLN i był wyższy od kosztu wypadku w 2007
r. o 211,8%, w tym:
– koszty pracodawcy – 213 469,75 PLN
(90,1% kosztów wypadku), wyższe o 284,8%
od kosztów pracodawcy w 2007 r.,
– koszty ZUS – 18 161,35 PLN (7,7% kosztów wypadku) wyższe o 18,9% od kosztów
ZUS w 2007 r.,
– koszty leczenia ponoszone przez Narodowy Fundusz Zdrowia – 5 272,60 PLN (2,2%
kosztów wypadku), wyższe o 0,8% od kosztów NFZ w 2007 r.
Kosz ty dzia łań za po bie ga ją cych
– 1711,78PLN (0,1% kosztów wypadku) niższe o 1337,6% od kosztów działań zapobiegających w 2007 r.
Najwyższe koszty wypadku ciężkiego wyniosły 1 410 215 PLN, w tym: koszty pracodawcy 1 394 456 PLN (m.in. koszty utraty
przychodów firmy – 1 382 926 PLN), ZUS
– 14 559 PLN, NFZ – 1200 PLN. Koszty działań zapobiegających – 6 087 PLN. Wypadek
miał miejsce podczas czyszczenia wrzeciona automatu wiertarskiego bez wyłączenia
z ruchu. Automat nie posiadał wymaganych
zabezpieczeń części wirujących. Poszkodowany doznał zmiażdżenia i amputacji palca
dłoni. W wyniku przestoju pracy automatu
wstrzymana została produkcja w części zakładu na kilkanaście dni.
Najmniejsze koszty wypadku ciężkiego wyniosły 7 141,53 PLN, w tym: koszty pracodawcy – 2 563,57 PLN, ZUS – 3 673,16 PLN,
NFZ – 904,80 PLN. Koszty działań zapobiegających – 3 000 PLN. Wypadek miał miejsce podczas obsługi praski pneumatycznej.
W wyniku włożenia palca w strefę niebezpieczną prasy doszło do amputacji paliczka.
W analizowanych siedmiu wypadkach
ciężkich poza świadczeniami jednorazowymi
ZUS przyznał jednej osobie rentę z tytułu niezdolności do pracy.

Warto liczyć koszty?
Kierownictwo jednej z fabryk włókienniczych na terenie działania OIP w Białymstoku zdecydowało się obliczyć roczne koszty
wypadków przy pracy traktując to, jako jeden
z elementów działań prewencyjnych firmy.
Na pytanie dlaczego warto znać, a więc liczyć
koszty wypadków przy pracy, specjalista
ds. bhp firmy stwierdził, że jest to najlepiej
przemawiający do pracodawcy argument
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do inwestowania w profilaktykę bhp. Pozwala uświadomić pracodawcy, że koszty wypadków (nawet tych niegroźnych w skutkach dla
pracownika):
– są znaczącym kosztem wpływającym
na koszt produktu finalnego, którego cena staje się na rynku mniej konkurencyjna,
– mogą zwiększać się o koszty związane
z dochodzeniem przez poszkodowanego
pracownika odszkodowań na drodze sądowej
z powództwa cywilnego,
– zwiększają się o koszty powrotu do efektywnej pracy innych pracowników, będących np. tylko świadkami wypadku,
– są wyższe, niż „oszczędności” na profilaktyce.
Wiedzę o wysokości kosztów wypadków
można wykorzystać w działach zmierzających
do zdrowej rywalizacji np. pomiędzy wydziałami w fabryce.

Diagnoza
W Polsce zostały opracowane łatwe w zastosowaniu i nowoczesne metody obliczania
kosztów wypadków przy pracy (m.in. metoda STER oraz prezentowana w artykule).

Koszty wypadku
ciężkiego
2004 -2009

Koszty działań
zapobiegających
2004 -2009
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Koszty bezpieczeństwa pracy w firmie
Wyszczególnienie

Rok 2007

Rok 2008

Rok 2009

6

5 - 1 ciężki

6

Koszty pracodawcy

9655,57

23948,20

10188,22

Koszty ZUS

7052,62

70639,87

25825,33

Koszty działań zapobiegających

2750,00

9500,00

420,00

Wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe

224613,65

224981,51

250707,67

% kosztów ZUS do kwoty składki na ubezpieczenie wypadkowe

3,0

31,4

10,3

Liczba wypadków

Zapisy w Statystycznej karcie wypadku
przy pracy oraz normach (PN-N-18004 i PN-N-18001) określają uprawnienia i obowiązki pracodawców w zakresie ich określania
i obliczania.
Zainteresowanie problematyką ekonomicznych aspektów bezpieczeństwa pracy obser wuje się niestety tylko u niewielkiej grupy pracodawców. Na taki stan mają wpływ następujące czynniki:
– błędne przekonanie większości pracodawców, w szczególności małych firm, że

na koszty pracy mają tylko wpływ organy fiskalne państwa i przepisy prawa pracy. Pokutuje przekonanie, że koszty bezpieczeństwa są tak małe, że nie wpływają w sposób
znaczący na kondycję finansową firmy. Dopiero gdy dojdzie do wypadku, który spowodował np. przestój produkcji pracodawcy, zaczynają zdawać sobie sprawę z dużych kosztów wypadku w porównaniu do tego, jak małe pieniądze należało zainwestować w działania zapobiegające zdarzeniu,
– niedostateczne upowszechnienie wśród
kadry inspektorskiej wiedzy na temat kosztów bezpieczeństwa pracy, w tym kosztów wypadków, a przez to niewykorzystywanie tej
wiedzy podczas działań prewencyjnych inspekcji pracy,
– dość mała wiedza poszkodowanych w wypadkach pracowników na temat możliwości
otrzymania od pracodawcy odszkodowań
z powództwa cywilnego, którego wysokość
znacznie przewyższa świadczenia wypłacane
przez ubezpieczycieli. Inną postawę pracodawcy wymuszałaby świadomość, że za uszczerbek na zdrowiu pracownika spowodowany wypadkiem przy pracy z jego winy musi wypłacić pracownikowi lub jego rodzinie świadczenia w bardzo dużej wysokości,
– nie w pełni realizowanie przez Zakład
Ubezpieczeń Społecznych przepisów art. 37
Ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. W opinii pracodawców i inspektorów
pracy, w tym autora artykułu, działalność
ZUS (przykład woj. podlaskiego) w zakresie
finansowania prewencji wypadkowej ogranicza się najczęściej do organizowania spotkania z grupą kilkuset pracodawców, prowadzonego wg programu szkolenia okresowego dla
pracowników, które jest na bardzo niskim poziomie merytorycznym. Ponadto obser wuje
się działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych polegającą na wykorzystywaniu wszystkich usterek postępowania powypadkowego
do zakwestionowania prawa poszkodowanego pracownika lub jego rodziny do świadczenia. Z przedstawionych obliczeń wynika, że
wysokość świadczeń powypadkowych w stosunku do wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe stanowi tylko kilka procent.
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Relatywnie bardzo niskie świadczenia powypadkowe wypłacane przez ZUS nie wymuszają prowadzenia przez tę instytucję skutecznej prewencji. Funkcjonowanie swoistego
„lobby ubezpieczycieli” zawyżającego medialnie koszty wypadków jako podstawę do ustalania na wysokim poziomie składek na ubezpieczenie wypadkowe pracowników,
– nagminne podawanie przez pracodawców nieprawdziwych danych w Karcie statystycznej wypadku przy pracy o stratach
czasu pracy innych osób oraz szacunkowych strat materialnych spowodowanych
wypadkiem. Wojewódzkie urzędy statystyczne nie weryfikują prawdziwości danych podawanych przez pracodawców, zaś pracodawcy i służba bhp nie posiadają wiedzy na temat sposobów ich obliczania.

Wnioski
● Obser wuje się systematyczny wzrost
kosztów wypadków ponoszonych przez pracodawców. Jest to następstwo m.in. wzrostu
kosztów pracy i organizacji produkcji w zakładach produkcyjnych (wynagrodzeń, napraw, zakupów zniszczonych lub uszkodzonych w wypadku maszyn i urządzeń oraz
kosztów przestojów).
● Zmniejszenie wydatków na działania zapobiegające wypadkom jest następstwem kryzysu gospodarczego. Pracodawcy starają
się minimalizować koszty pracy, m.in. kosztem bezpieczeństwa i higieny pracy.
● W ciągu ostatnich lat nie zmieniła się
działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych polegająca na wykorzystywaniu wszystkich niedoskonałości postępowania powypad-

kowego zakładu w celu zakwestionowania prawa poszkodowanego pracownika lub jego rodziny do świadczeń oraz w zakresie wykorzystywania funduszu prewencyjnego.
● W dalszym ciągu urzędy statystyczne
nie reagują na podawanie nieprawdziwych danych dotyczących strat spowodowanych wypadkami przy pracy.
● Zgodnie z opinią coraz większej grupy
pracodawców podejście do problemów bezpieczeństwa pracy od strony ekonomicznej
przynosi wymierne efekty i powinno być kontynuowane.
Wskazane jest:
● podejmowanie przez Państwową Inspekcję Pracy w ramach prewencji wypadkowej działań w zakresie określania i upowszechniania na szerszą skalę faktycznych społecznych kosztów bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym relacji między kosztami wypadków,
a kosztami działań zapobiegawczych;
● zainteresowanie partnerów społecznych korzyściami wynikającymi z monitorowania kosztów bezpieczeństwa pracy.
Przy kład: w szpi ta lach sto sowa na jest

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 20.02.2011 r.
zmarł nagle w wieku zaledwie 49 lat nasz Kolega

Janusz NALEPA
starszy inspektor pracy – specjalista
Przepracował łącznie 24 lata, w tym 18 lat w inspekcji pracy. Pracę w PIP rozpoczął od zagadnień związanych z czynnikami i substancjami chemicznymi. Przeprowadzał kontrole w tym zakresie i badał awarie instalacji chemicznych, w szczególności amoniakalnych instalacji chłodniczych. Uzyskał specjalizację z zakresu
gazownictwa. Odpowiadał za realizację kontroli baz paliw płynnych i stacji paliw
oraz autogazu. Janusz był również świetnym, wręcz niezastąpionym fachowcem
bezpieczeństwa i higieny pracy przy usuwaniu wyrobów azbestowych. Odchodząc,
pozostawił po sobie wielką pustkę, którą trudno będzie nam wypełnić.
Będziemy wspominać sympatycznego, życzliwego, spokojnego i często
uśmiechniętego kolegę Janusza. Taki pozostanie w naszej pamięci.
Żegnamy Go z wielkim smutkiem…
Kierownictwo i pracownicy
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie
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praktyka polegająca na tym, że obowiązki
pra cow ni ka, któ ry uległ wy pad ko wi
przy pracy zlecane są pozostałym pracownikom bez dodatkowego wynagrodzenia.
Pracownik, który uległ wypadkowi przy pracy otrzymuje z ZUS zasiłek z tytułu niezdolności do pracy w wysokości 100% podstawy zasiłku. Pracodawcy pozostaje w ten
sposób zaoszczędzone wynagrodzenie pracownika. Podczas podsumowania kontroli
inspektor pracy zasygnalizował powyższy
problem organizacjom związkowym działającym w szpitalu. Nie uznały one za zasadne, by podjąć działania w zakresie zobowiązania pracodawcy do wypłacania wynagrodzenia za dodatkową pracę;
● zainteresowanie w szerszym zakresie
organizacji pracodawców i służb bezpieczeństwa pracy problematyką optymalizowania kosztów bezpieczeństwa pracy.
Henryk Pur win
OIP Białystok
Przypisy:
1. I. Romanowska-Słomka, A. Słomka, Zarządzanie ryzykiem zawodowym, Tarbonus, Tarnobrzeg 2001.
2. D. Kołożyn – Krajewska, Krajeńska. T. Sikora, M. Skrzypek, Towaroznawstwo, WSiP, Warszawa 1999.
3. Pod red. D. Koradeckiej, Bezpieczeństwo pracy i ergonomia t. 2, CIOP, Warszawa 1997,
4. Materiały konferencyjne, II Krajowa Konferencja, Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie, Kielce 1-2 października 2001 r.
5. Materiały konferencyjne, Pierwsza ogólnopolska konferencja pod hasłem „Ocena i dokumentowanie ryzyka zawodowego fundamentem zakładowego systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy”, Mikołajki 20-21 maja 2002 r.
6. J. Rzepecki – Koszty wypadków przy pracy
w wymiarze zakładowym i społecznym, Szkolenie
dla inspektorów pracy „Wypadki przy pracy
w świetle postanowień dyrektyw UE”, Wrocław, 2.06.2004.
7. PN-N-18004; 2001 Systemy zarządzania
bezpieczeństwem i higieną pracy. Wytyczne.
8. PN-N-18001: 2004 System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania.
9. Koszty bezpieczeństwa pracy – rozważania
– Inspektor Pracy Nr 9 (295) 2007.
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Od lat uczymy
przyszłych
budowlańców

Anetta Ranosz

Uczniowie 25 szkół z województwa śląskiego kształcących
w zawodach budowlanych wzięli udział w XI edycji konkursu
Wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy dla młodzieży szkół
ponadgimnazjalnych. Organizatorem przedsięwzięcia mającego na celu kształtowania kultury bezpieczeństwa pracy była
Śląska Rada do Spraw Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie przy Okręgowym Inspektoracie Pracy w Katowicach,
wspólnie ze Śląskim Kuratorem Oświaty.
Stan wypadkowości oraz kontrole przeprowadzane przez inspektorów pracy
wskazują na konieczność podejmowania
na szeroką skalę działań o charakterze prewen cyj no -in for ma cyj nym szcze gól nie
w branży budowlanej. Jest ona jedną
z większych gałęzi gospodarki w kraju, która dominuje pod względem wypadkowości.
Ważne jest, by uczniowie, którzy w przyszłości będą pracownikami tej branży
mieli świadomość zagrożeń występujących w procesach budowlanych, by znali
swe obowiązki i uprawnienia pracownicze.
Kierując się tymi zasadami, przyjęto jako stałą praktykę organizację na terenie
Śląska konkursu Wiedzy o bezpieczeństwie
i higienie pracy dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych kształcących w zawodach budowlanych. Zainteresowano tym przedsięwzięciem (przy udziale Kuratorium Oświaty) wszystkich dyrektorów szkół kształcących w zawodach budowlanych na terenie
Śląska.
Po przeprowadzonych eliminacjach
międzyszkolnych do udziału w XI finale odbywającym się latem ub. r. w Centrum
Kształcenia Praktycznego w Bytomiu zakwalifikowano pięć dwuosobowych zespołów. Konkurs był rozgrywany w dwóch
kategoriach: zespołowej, gdzie szkoła była reprezentowana przez dwóch zawodników i indywidualnej. O kolejności zajętego miejsca w kategorii zespołowej decydowała suma punktów zdobytych łącznie
przez poszczególnych członków zespołu.
Pytania obejmowały zarówno zagadnienia
związane z bhp w budownictwie, jak i podstawy prawa pracy.
Laureatami w konkursie międzyszkolnym zostali: Zespół Szkół Budowlanych im.
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Gen. Stefana Grota Roweckiego z Cieszyna (I miejsce), Państwowe Szkoły Budownictwa z Bytomia (II miejsce), Zespół
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 z Jaworzna, zdobywca III miejsca. Czwarte miejsce
przypadło Zespołowi Szkół Technicznych
z Wodzisławia Śląskiego, a piąte Zespołowi Szkół Samochodowo-Budowlanych
z Częstochowy.
Oto przykłady pytań, na które odpowiadali finaliści konkursu:
W jakiej odległości od krawędzi wykopu można składować urobek, materiały
oraz ustawić koparkę?
Jakie czynniki uciążliwe mogą występować w środowisku pracy na budowie?
(podaj 3 przykłady)
W jaki sposób zabezpiecza się uszkodzoną maszynę przed uruchomieniem?
Kiedy jest zabronione prowadzenie montażu z elementów wielkowymiarowych?

Zespół Szkół Budowlanych im. Stefana
Grota Roweckiego w Cieszynie, laureat XI edycji konkursu, to jedna z niewielu szkół kształcących w zawodach budowlanych. Kieruje nią mgr inż. Bronisława
Grze lec -Ma now ska. Szko ła li czą ca
ok. 560 uczniów kształci w zawodach: technik budowlany, malarz-tapeciarz, murarz,
stolarz, monter instalacji i urządzeń sanitarnych oraz technolog robót wykończeniowych. Uczniowie ZSB biorą udział w wielu konkursach i olimpiadach między innymi: Sprawny w zawodzie Technik Budownictwa; Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Budowlanej i od wielu lat w konkursie
wiedzy o bezpieczeństwie pracy w budownictwie. Do XI – zwycięskiej edycji konkursu młodzież przygotował mgr inż. Piotr
Chraniuk. Dodatkową nagrodą dla zwycięskiej szkoły była możliwość uczestniczenia
wraz z finalistami z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie w międzynarodowym konkursie bhp dla uczniów szkół budowlanych, który odbył się 23 września 2010 r. w Haan koło Dusseldor fu.

Międzynarodowe
zmagania
Polskę w konkursie reprezentował zespół w składzie: Marta Borowiecka i Jacek Sikora z Cieszyna, Magdalena Kawęcka z Biłgoraja oraz Adrian Filipczuk
z Międzyrzeca Podlaskiego. Opiekunami
uczniów byli: Piotr Chraniuk z Zespołu
Szkół Budowlanych w Cieszynie i Beata
Jaśniak z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Międzyrzecu Podlaskim.
W międzynarodowych zmaganiach przyszłych budowlańców, obok Polaków wzięli udział uczestnicy z Austrii, Czech, Sło-
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wacji, Słowenii, Węgier, Francji, Włoch, Danii, Niemiec.
Po plenerowej kolacji przy grillu rozpoczęła się część organizacyjna konkursu.
Dokonano losowania ośmiu międzynarodowych drużyn (4 lub 5 osobowych), przydzielając do każdej opiekuna. Zasadą było, że
w jednej drużynie nie mógł być uczestnik
lub opiekun z tego samego państwa. I tak,
Jacek trafił do zespołu A, Adrian do zespołu B, Magda do zespołu E, Marta do zespołu H, zaś polski opiekun do zespołu C.
Uczestnikom i opiekunom rozdano harmonogramy i regulaminy zawodów, środki
ochrony osobistej, potrzebne materiały
oraz wyjaśniono, jak będzie przebiegał konkurs, który miał się odbyć następnego dnia.
Już o 900 przystąpiono do zmagań konkursowych, które z przerwami na kawę
i lunch trwały do godziny 16.30 Rywalizacja polegała na przejściu, zgodnie z harmonogramem dla każdego zespołu, 10 stanowisk, na których uczestnicy konkursu
wy ko ny wa li przygotowa ne tam za da nie. I tak:
Stanowisko nr 1 – Ochrona przed upadkiem bocznym czyli wykonanie zabezpieczenia bocznego na przygotowanym stanowisku
z gotowych, przygotowanych elementów.
Stanowisko nr 2 – Ochrona przed upadkiem z wysokości, czyli dobór odpowiednich uprzęży do zamontowanych drabin
oraz wchodzenie na drabinę w uprzęży
z asekuracją – sztywną liną.
Stanowisko nr 3 – Ruchome rusztowanie z postępującym wraz z instalacją zabezpieczeniem bocznym, czyli montaż rusztowania rurowego przejezdnego.
Stanowisko nr 4 – Zabezpieczenie
i podnoszenie ładunku, czyli sprawdzenie
i dobór zawiesia do odpowiednich materiałów, zapięcie zawiesia na wybranym materiale i wydawanie komend do podnoszenia,
przeniesienia i ułożenia ładunku.
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Stanowisko nr 5 – Bezpieczne używanie drabin, czyli sprawdzenie sprawności
drabin (odstawienie niesprawnych i uszkodzonych) oraz dobór drabiny do odpowiedniego podłoża.
Stanowisko nr 6 – Pilarki tarczowe
na placu budowy, czyli sprawdzenie i dobór tarczy, montaż urządzenia wraz z zabezpieczeniami oraz dobór środków ochrony osobistej.
Stanowisko nr 7 – Mocowanie ładunku,
czyli przygotowanie ładunku cegieł w specjalnej skrzyni transportowej, ustawienie jej na przygotowanej skrzyni ładunkowej samochodu ciężarowego oraz zabezpieczenie całości ładunku pasami na czas
transportu.
Stanowisko nr 8 – Prąd elektryczny, czyli wybranie sprawnych urządzeń elektrycznych, które można użytkować na placu budowy bez zagrożenia oraz montaż z przygotowanych na stanowisku elementów kabla
energetycznego przez drogę, po której
poruszają się samochody ciężarowe.
Stanowisko nr 9 – Dźwiganie ręczne,
czyli pomiar obciążenia działającego na krę-

gosłup człowieka przy podnoszeniu ręcznym niewielkiego ciężaru. Pomiaru dokonywano przy użyciu kamery internetowej
i komputerowym przetwarzaniu obrazu
specjalnym programem oraz symulacji
obciążenia kręgosłupa.
Stanowisko nr 10 – Środki ochrony indywidualnej, czyli wybranie ze zgromadzonych środków ochrony indywidualnej potrzebnych środków do wykonania podanych
prac tj. cięcia pilarką tarczową i wiercenia
otworów wiertarką udarową.
Zadania na każdym stanowisku przedstawione były wizualnie na planszach poglądowych i uczestnicy konkursu nie mieli większych kłopotów z ich zrozumieniem,
Prowadzący poszczególne zadania dodatkowo objaśniali je w języku angielskim
i niemieckim.
Po przejściu wszystkich 10 stanowisk
i przerwie na obiad oraz relaks, ok. 2000
nastąpiło podsumowanie zmagań. Wszyscy
uczestnicy otrzymali dyplomy, a pierwsze
trzy zespoły medale i symboliczne nagrody indywidualne. W zespole, który zajął
pierwsze miejsce był Adrian Filipczuk
z Międzyrzeca Podlaskiego.
Uczestnicy konkursu przed powrotem
do Polski mieli okazję zwiedzić Kolonię.
Wszystkim bardzo podobał się nie tylko
sam wyjazd, ale przede wszystkim wspaniale przygotowany konkurs, w którym
z chęcią wezmą udział w ewentualnej, kolejnej jego edycji.
W tym roku na pewno spotkają się
na XII edycji konkursu Wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy dla młodzieży
szkół ponadgimnazjalnych kształcących
się w zawodach budowlanych.
Anetta Ranosz
OIP Katowice
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Prewencja wypadkowa

Efektywna, czyli jaka?
W informacji na temat planów prewencyjnych PIP w 2011 r. („IP” nr 2/2011) wspomniałem o dostrzeganym przez partnerów
społecznych i instytucje zainteresowane
ochroną pracy, mocnym przekazie medialnym do odbiorców działań PIP. Także o coraz większej presji związanej z oczekiwaniem
od inspekcji określonych rezultatów jej działań. Wydaje się, że warto ten wątek rozwinąć,
zaczynając od następującej tezy.
Wypadki przy pracy są pochodną braku
szeroko rozumianej kultury bezpieczeństwa
pracy pracodawców i pracowników, a mówiąc
dosłownie – nieprawidłowej ogólnej organizacji pracy i niebezpiecznych zachowań pracowników.
W strategii europejskiej podkreśla się, że
aby nastąpiło trwałe zmniejszanie liczby
wypadków należy dążyć do realizacji następujących celów:
● kształtowania kultury poszanowania
zdrowia i zapobiegania zagrożeniom,
● zachęcania pracodawców do prewencyjnego podejścia w zarządzaniu przedsiębiorstwem (również w obszarze bhp), a także pracowników do zmian w sposobie zachowania
podczas wykonywania pracy,
● stosowania zachęt o charakterze ekonomicznym.
Wg metody Scoreboard, do oceny krajowych działań w zakresie wdrażania europej-

skiej strategii niezbędny jest potencjał prewencyjny na poziomie krajowym, na który
składają się takie elementy jak:
● sprawnie działająca inspekcja pracy,
● partnerstwo i współpraca,
● kompetencja i zaangażowanie przedsiębiorstw w sprawy bhp,
● rozpoznawanie i badanie nowych zagrożeń.
Pomińmy trzy ostatnie elementy, które są
co najmniej tak ważne, jak działanie inspekcji pracy. Wpływają na ogólny obraz systemu
ochrony pracy, lecz wymagają oddzielnego
omówienia.
Metoda Scorboard w zakresie oceny potencjału prewencyjnego inspekcji pracy formułuje następujące pytania: czy szczegółowe zasady prowadzenia nadzoru, kontroli i innych programów w „terenie” są spójne
z przyjętymi założeniami systemu danej inspekcji; czy prowadzone są kampanie informacyjne dotyczące bhp; czy inspektorzy
pracy są systematycznie szkoleni i potrafią
ocenić nowopowstające czynniki ryzyka zawodowego.
Odpowiedzi na te pytania, pośrednio wynikają z wstępnych, wybiórczo potraktowanych wyników działań w zakresie prewencji
wypadkowej, które zostały zawarte w programie PIP w 2010 r., również z planów zadań
koordynowanych centralnie, tj. przez Głów-

ny Inspektorat Pracy dotyczących budownictwa, małych zakładów o największej wypadkowości oraz zakładów użytkujących niebezpieczne maszyny. Kontrole przestrzegania
przepisów bhp wspierane były tam kampaniami informacyjnymi oraz dobrowolnymi
programami prewencyjnymi dla podmiotów
zainteresowanych problematyką wypadków.
Dodatkowe działania wynikające z tzw. odrębnych przepisów polegały na wnioskowaniu
o podwyższanie składki wypadkowej.
Efektem kampanii kontrolnej prawie 6 tys.
budów było wydanie ok. 4,9 tys. decyzji
wstrzymania prac lub działalności oraz
wstrzymania eksploatacji maszyn. Stwierdzono prawie 22 tys. wykroczeń przeciwko
prawom pracownika. Jednocześnie w ramach programu Promocja standardów bhp
w małych firmach budowlanych, spośród ponad 1,7 tys. pracodawców-uczestników spotkań szkoleniowych, 464 przystąpiło, a 220
zrealizowało założony cel, poprawiając warunki bezpieczeństwa pracy. W stosunku do 84
pracodawców branży budowlanej będących
płatnikami składki wypadkowej skierowano
wniosek o podwyższenie tej składki o 100 %.
W ramach zadania prewencyjno-kontrolnego dotyczącego wdrażania skutecznych zasad zarządzania bhp w małych zakładach,
w których odnotowano największą liczbę wypadków przy pracy, inspektorzy wydali ponad 360 decyzji: wstrzymania eksploatacji maszyn, wstrzymania prac, zakazu wykonywania prac oraz jedną decyzję zakazującą prowadzenia działalności. W wyniku ponad
1,6 tys. kontroli stwierdzono ogółem ponad 2,5 tys. wykroczeń. Natomiast w programie prewencyjnym uczestniczyło 1 255 zakładów, spośród ponad 4 tys., które przeszko-

lono. W stosunku do 122 pracodawców (zatrudniających do 50 pracowników), będących
płatnikami składki wypadkowej wnioskowano o podwyższenie tej składki o 100 %.
W 2010 r. kontynuowano program kontrolny oraz informacyjno-prewencyjny związany z użytkowaniem na stanowiskach pracy
niebezpiecznych maszyn, przy obsłudze których corocznie dochodzi do wielu tragicznych
wypadków przy pracy. W wyniku 577 kontroli wydano ponad 3,2 tys. decyzji, w tym: 345
decyzji wstrzymania eksploatacji maszyn
oraz 78 decyzji wstrzymania prac. Stwierdzono 250 wykroczeń. W ramach działań informacyjnych przeprowadzono 111 spotkań
szkoleniowych na temat spełniania minimalnych wymagań dotyczących maszyn. Uczestniczyło w nich ponad 3,2 tys. pracodawców,
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Kolejna ofiara wózka jezdniowego
W Przedsiębiorstwie Budowlano-Handlowym w P. doszło do wypadku w wyniku którego
śmierć poniósł pracownik wykonujący prace transportowe z użyciem wózka jezdniowego.
W związku z tym zdarzeniem przeprowadzona została kontrola inspektora pracy.
W dniu zdarzenia w zakładzie trwały prace remontowe. W pomieszczeniu laboratorium mieszanek betonowych wykłuwano
bruzdy dla wykonania odpływu wody do kanalizacji, a powstały gruz składowano do metalowego pojemnika.
Poszkodowanego przydzielono do zadań związanych z obsługą węzła betonowego i przynależnej do niego infrastruktury technicznej. Dbał on również o porządek w pomieszczeniach technicznych węzła betoniarskiego, pełnił prace konserwacyjne w tunelu taśmociągu kruszyw, a także dozorował stan techniczny rolek i taśm. Około południa poszkodowany załadował na widły wózka gruz i skierował się na drogę wewnątrzzakładową w miejsce
składowania gruzu. Po jego opróżnieniu wracał wózkiem jezdniowym, jadąc tyłem z widłami uniesionymi na wysokość ok 2,10 m.
Na widłach transportował pusty pojemnik, prawdopodobnie zamocowany za pomocą jednego z uchwytów bocznych pojemnika, bądź za pomocą wiązki drutów przymocowanych do jego
spodniej części. W pewnym momencie najechał prawym tylnym
kołem na pobocze znajdujące się na wysokości ok. 25-30 cm
nad poziomem drogi, a wtedy wózek utracił stabilność i przewrócił się na bok. Pracownik wypadł z kabiny operatora i został
przygnieciony górną krawędzią dachu wózka do podłoża. W wyniku wypadku poniósł śmierć na miejscu.
Analiza wypadku wykazała, że pojemnik był nieprawidłowo
zamocowany do wideł, gdyż swobodnie przemieszczał się
w płaszczyźnie poziomej podczas jazdy pojazdu, co mogło powodować zmienność jego środa ciężkości.
Ponadto inspektor pracy ustalił, że:
G pracownik w chwili zdarzenia nie był zapięty pasami bezpieczeństwa, co spowodowało, że wypadł z kabiny operatora wózka po utracie stabilności pojazdu,
G pracownik naruszył zasady bezpieczeństwa obsługi wózka
wynikające z instrukcji obsługi wózka podnośnikowego, gdyż w cza-

sie jazdy uniósł widły na wysokość ponad 2 m. Zgodnie z instrukcją, w czasie jazdy ciężar powinien być uniesiony na wysokość 1530 cm nad poziom jezdni, a maszt pochylony do tyłu,
G w próbce krwi poszkodowanego stwierdzono zawartość 1,22 % alkoholu etylowego,
G osoba kierująca pracownikami nie sprawowała należytego nadzoru nad sposobem prowadzenia przez nich prac transportowych z użyciem wózka jezdniowego z napędem silnikowym,
G pracodawca dopuścił poszkodowanego do wykonywania
prac związanych z obsługą wózka jezdniowego podnośnikowego z napędem silnikowym:
– bez odbycia szkolenia wstępnego bhp, instruktażu stanowiskowego na stanowisku operator wózka jezdniowego,
– bez zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku
operatora wózka jezdniowego,
– nie przekazał wcześniej informacji o aktualnych warunkach
pracy, a w szczególności warunkach technicznych dróg i bezpiecznej trasie przejazdu wózka,
– nie określił warunków bezpieczeństwa przy wykonywaniu
prac związanych z transportem pojemników z użyciem wózka
jezdniowego z napędem silnikowym, a także warunków bezpieczeństwa przy ich opróżnianiu,
– nie opracował zasad ruchu na drogach wewnątrzzakładowych, w tym nie wskazał maksymalnej prędkości poruszania się
na tych drogach oraz w pomieszczeniach zakładu pracy.
W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości inspektor pracy
wydał nakaz zawierający 5 decyzji, wystąpienie zawierające 14
wniosków oraz ukarał pracodawcę mandatem w wysokości 2 000 zł, a osobę kierującą pracownikami zakładu mandatem
na kwotę 1 000 zł.
Na podst. mat. OIP Rzeszów

