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Szkolenia w zakresie bhp
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Wydawnictwa PIP
Dobre praktyki
w zatrudnianiu pracowników
Pracownik Zespołu ds. Pracowniczych jeździ na budowy spółki i rozmawia z nowo przyjętymi pracownikami na temat ich pracy, zadowolenia z niej bądź nie, ewentualnych
problemów czy uwag. W ten sposób
firma ma pełną wiedzę, w jakim stopniu dana osoba zaadaptowała się
na określonym stanowisku pracy,
w danej brygadzie, jaki ma kontakt
ze współpracownikami czy przełożonymi, którzy również udzielają bieżących informacji na temat efektywności osoby lub postępów w pracy.

Edukacja i szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy były tematem obrad
Rady Ochrony Pracy 27 marca br. w siedzibie Sejmu. Doświadczenia kontrolne i prewencyjne Państwowej Inspekcji Pracy w tym zakresie przedstawiła Anna Tomczyk, główny
inspektor pracy. W posiedzeniu, któremu przewodniczyła poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka, uczestniczył także zastępca głównego inspektora pracy Grzegorz Łyjak.
Anna Tomczyk poinfor mowała, że PIP od 2006 r. prowadzi tematyczne kontrole przestrzegania przepisów regulujących problematykę szkoleń w dziedzinie bhp. W 2011 r.
było ich prawie 5,5 tys. u pracodawców reprezentujących
różne branże i zatrudniających łącznie ok. 222 tys. pracowników.
U blisko jednej piątej kontrolowanych pracodawców nie
zapewniono instruktażu ogólnego co najmniej jednemu
z pracowników. Brak zapewnienia instruktażu stanowiskowego pracownikom przed ich dopuszczeniem do pracy stwierdzono w 22 proc. kontrolowanych podmiotów. 16 proc. pracowników nie odbyło w wymaganym ter minie szkolenia
okresowego. Prawie co czwarty kontrolowany pracodawca

Jak podkreśliła Anna Tomczyk, w związku z brakiem w systemie nauki szkolnej odrębnego przedmiotu służącego edukacji w dziedzinie bhp od 2006 r. Państwowa Inspekcja Pracy we współpracy z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy
– Państwowym Instytutem Badawczym realizuje program
edukacyjny pn. Kultura bezpieczeństwa, adresowany przede
wszystkim do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Podstawowym jego celem jest promowanie idei bezpiecznej pracy jako standardu w przyszłym życiu zawodowym, kształtowanie
świadomości zagrożeń występujących w środowisku pracy
i podnoszenie poziomu wiedzy w zakresie rozwiązań prawnych, dotyczących zapewnienia ochrony prawnej i bezpiecznych warunków pracy.

nie miał wymaganego szkolenia okresowego albo było ono
nieaktualne.
Na podstawie analizy przyczyn wypadków przy pracy można wysnuć wniosek, że jakość szkoleń jest niska. Wśród
przyczyn wypadków dominują: nieprawidłowe zachowanie
się pracownika, brak lub niewłaściwe posługiwanie się czynnikiem materialnym, nieużywanie sprzętu ochronnego. Ich
źródło tkwi m.in. w nieznajomości przepisów i zasad bhp oraz
w braku umiejętności bezpiecznego wykonywania pracy,
a więc nie osiągnięto celów szkolenia.
Poprawia się natomiast stan przestrzegania przepisów
w zakresie programów szkoleń. W porównaniu z 2006 r.
o połowę zmalał w 2011 r. odsetek pracodawców, u których
stwierdzono nieprawidłowości w zakresie posiadania programów szkolenia czy niedostosowania takich programów
do rodzajów i warunków wykonywanej pracy.

Program Kultura bezpieczeństwa realizowany jest w oparciu o opracowany przez CIOP-PIB podręcznik i multimedialny materiał edukacyjny, a także wydawnictwa Państwowej
Inspekcji Pracy, które nauczyciele wykorzystują do przygotowania zajęć.
Od roku szkolnego 2009/2010 inspekcja pracy w szczególny sposób stara się zainteresować udziałem w programie
szkoły budowlane. Od roku akademickiego 2010/2011 jest on
również realizowany na wyższych uczelniach.
W latach 2006-2011 w zajęciach poświęconych problematyce ochrony pracy, organizowanych w ramach programu,
wzięło udział ponad 180 tysięcy uczniów szkół ponadgimazlajnych.
Rada Ochrony Pracy pozytywnie zaopiniowała wniosek
głównego inspektora pracy o odwołanie Janusza Podsiedlika ze stanowiska okręgowego inspektora pracy w Rzeszowie.
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Zdążyć przed EURO 2012, ale czyim kosztem?
Kontrole legalności zatrudnienia cudzoziemców,
a w szczególności te przy budowie dróg i autostrad
nastręczają wiele problemów. Ich zrozumienie czy wyjaśnienie mogą ułatwić przedstawione w artykule spostrzeżenia, zdobyte doświadczenia i uzyskane efekty
z tego typu kontroli prowadzonych na terenie budowy
autostrady A1 na odcinku Świerklany-Gorzyczki.
Okładka:
fot. Jerzy Janusz
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Wiadomości
nie tylko z kraju
Warszawa W Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie 22 marca br. odbyło się posiedzenie Zespołu Koordynacyjnego ds. programu wieloletniego Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. Uczestniczyli w nim: Anna
Tomczyk, główny inspektor pracy oraz Leszek Zając, dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli Głównego Inspektoratu Pracy. W trakcie spotkania zaprezentowano raport z realizacji zadań II etapu pro-

gramu w 2011 r., którego celem było opracowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych ukierunkowanych na rozwój zasobów ludzkich oraz nowych wyrobów, technologii, metod i systemów
zarządzania. Dla PIP, ze względu na bezpośredni związek z bezpieczeństwem pracy, szczególne znaczenie mają zadania dotyczące ustalenia
normatywów w zakresie bhp, rozwoju metod i narzędzi do zapobiegania i ograniczania ryzyka zawodowego w środowisku pracy a także rozwoju systemu edukacji, szkoleń i certyfikacji kompetencji w dziedzinie bhp. Zespół Koordynacyjny, w którego skład został powołany dyrektor Leszek Zając, pozytywnie ocenił realizację i uzyskane w 2011 r. wyniki zadań programu wieloletniego.

Gdańsk W siedzibie Grupy
Lotos S.A. zebrali się 20 marca
br. członkowie Grupy Roboczej
ds. Przemysłu Naftowego i Gazowego przy Głównym Inspektorze Pracy. Uczestniczyła w nim Anna Tomczyk, główny inspektor pracy z zastępcą, Grzegorzem Łyjakiem. Gospodarzem obrad był Marek Sokołowski – wiceprezes zarządu Grupy Lotos S.A. Podczas posiedzenia mówiono m.in. o kosztach wypadków przy pracy, współpracy z podwykonawcami, oddziaływaniu wybuchów na konstrukcje budowlane. Przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy podsumowali działania kontrolno-prewencyjne w wybranych zakładach branży naftowej
w roku ubiegłym. Uczestnicy obrad zwiedzili także miejscową rafinerię.
Grupa Robocza ds. Przemysłu Naftowego i Gazowego przy Głównym Inspektorze Pracy jest forum wymiany doświadczeń, dobrych praktyk oraz
wzorcowych rozwiązań głównych operatorów branży naftowej i gazowej

w naszym kraju. Realizuje zadania zawarte w Deklaracji w sprawie porozumienia na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska w przemyśle naftowym i gazowym, podpisanej 24 listopada ub.r. w Głównym Inspektoracie Pracy przez przedstawicieli liderów polskiego rynku paliw.

Łódź Pod patronatem Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi
na Wydziale Prawa Uniwersytetu Łódzkiego zorganizowano 21 marca br. ogólnopolską konferencję (Nie) równi w pracy. Dyskryminacja w zatrudnieniu. Jej celem, postawionym przez Koło Naukowe
Prawa Pracy przy Wydziale Prawa i Administracji UŁ i ELSA Łódź,
było przedstawienie problemu dyskryminacji w zatrudnieniu oraz zapisów wprowadzonych do polskiego prawa, których celem jest wyeliminowanie tego zjawiska. Referaty wygłosiło dwudziestu prelegentów. Wśród nich Kamil Kałużny, starszy inspektor pracy, przybliżył uczestnikom Problem dyskryminacji w pracy w świetle działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi. Prelegenci, uczestnicy, studenci otrzymali wydawnictwa edukacyjne Państwowej Inspekcji Pracy i mogli skorzystać z porad prawnych w stoisku Okręgowego Inspektoratu Pracy.
Poznań Pod hasłem propagowania wiedzy na temat różnych
form poszukiwania pracy, zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce oraz na terenie Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego zorganizowano siódmą już edycję Europejskich
Targów Pracy. Odbyły się one 20 marca br. w hotelu Novotel w Poznaniu. Odwiedzający mogli zapoznać się z warunkami życia i pracy w różnych krajach UE oraz ofertami agencji pośrednictwa pracy. Tradycyjnie w Targach uczestniczyła Państwowa Inspekcja Pracy. Okręgowy
Inspektorat Pracy w Poznaniu zorganizował stoisko informacyjne,
w którym inspektorzy pracy udzielali porad prawnych. Szczególnym
zainteresowaniem cieszyły się wydawnictwa PIP, w tym poradniki dotyczące prawa pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, stresu, a także
broszury dla osób podejmujących po raz pierwszy pracę. Stoisko
Państwowej Inspekcji Pracy odwiedzili m.in. Krzysztof Grabowski
członek zarządu województwa wielkopolskiego oraz Barbara Kwapiszewska dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu. Organizatorem targów był samorząd województwa wielkopolskiego – Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu.
Katowice W ramach ogólnopolskiego programu PIP Zarządzanie
bezpieczeństwem pracy – prewencja wypadkowa w siedzibie OIP
w Katowicach odbyły się 14 i 15 marca br. szkolenia, w których
uczestniczyli pracodawcy średnich i małych firm. Celem było udzielenie merytorycznego wsparcia pracodawcom zaangażowanym w osiągnięcie poprawy poziomu bezpieczeństwa pracy. W trakcie dwóch spotkań inspektorzy pracy omówili zasady postępowania powypadkowego, a także wybrane aspekty oceny ryzyka zawodowego. Łącznie
w szkoleniach wzięło udział około 50 osób, którym na zakończenie rozdano materiały informacyjno-szkoleniowe PIP.
Ożarów W związku z kampanią Bezpieczeństwo Wykonawców 14 marca br. odbyło się w Ożarowie spotkanie organizatorów
przedsięwzięcia, wśród których jest OIP w Kielcach, z przedstawicielami przedsiębiorstw realizujących prace remontowo-budowlane na rzecz Grupy Ożarów S.A. Pracodawcom przekazano materiały szkoleniowe przygotowane przez koncern CRH oraz kielecki
okręg inspekcji pracy. W pakietach znalazły się wydawnictwa PIP dotyczące bhp, w tym z zakresu organizowania i prowadzenia prac budowlanych, zbiór przepisów prawnych, filmy instruktażowe, instruk-

cje i opracowania dot. bezpieczeństwa pracy w budownictwie oraz
materiały pomocnicze do prowadzenia szkoleń bhp dla pracowników.
W trakcie spotkania specjaliści z inspekcji pracy przeprowadzili
szkolenie poświęcone podstawowym różnicom między zatrudnieniem w ramach stosunku pracy a zatrudnieniem na podstawie umowy cywilno-prawnej, którym zainaugurowano w okręgu kampanię Poznaj swoje prawa w pracy.

Zielona Góra Okręgowy inspektor pracy Franciszek Grześkowiak uczestniczył 12 marca br. w posiedzeniu plenarnym Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego, podczas którego, w związku z konsultacjami społecznymi w sprawie projektu ustawy emerytalnej,
przedstawił obowiązujące regulacje prawne z zakresu prawa pracy
i bhp, odnoszące się do wieku, płci i sprawności psychofizycznej pracowników. Natomiast dzień później, 13 marca, dzięki współpracy
Okręgowego Inspektoratu Pracy i działającego przy Wojewódzkiej
i Miejskiej Bibliotece Publicznej Klubu Mam, zostało zorganizowane
spotkanie pn. Prawna ochrona rodziców. Uczestniczki miały okazję poszerzyć wiedzę z zakresu przysługujących im uprawnień z tytułu rodzicielstwa: urlopów rodzicielskich oraz ochrony w trakcie urlopu macierzyńskiego i po powrocie do pracy.
Opole W siedzibie Izby Rzemieślniczej w Opolu rozstrzygnięto
12 marca br. regionalny etap XII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy
z Zakresu Prawnej Ochrony Pracy oraz Zasad BHP dla Uczniów Zakładów Rzemieślniczych. W finale regionalnym udział wzięło około 70 uczniów zatrudnionych w rzemiośle w celu nauki zawodu. Komisja konkursowa wyłoniła dwójkę uczestników, którzy w maju będą
reprezentować Opolszczyznę na szczeblu centralnym konkursu w Warszawie. Są to Damian Łuczak oraz Sebastian Prochota z Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Dobrzeniu Małym.

Lublin Na prośbę dyrekcji Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Rykach, nadinspektor pracy Anna Smolarz z OIP w Lublinie przeprowadziła 9 marca br. prelekcję dla uczniów klas o profilu budowlanym.
Szkolenie było elementem działań prewencyjnych z zakresu Bezpieczeństwa pracy na budowie. Dotyczyło zagrożeń występujących na placu budowy, związanego z tym ryzyka zawodowego oraz wypadków
przy pracy, jakie zaistniały na terenie działania lubelskiego okręgu PIP.
Prelekcji wysłuchało 139 uczniów. Poruszane tematy i przygotowane
prezentacje wzbudziły duże zainteresowanie, tak jak przekazane młodzieży, która właśnie zaczyna praktyki zawodowe na budowie, materiały informacyjne dotyczące bezpiecznych zasad wykonywania robót.
Kolonia Spotkanie przedstawicieli Państwowej Inspekcji Pracy
oraz Federalnej Dyrekcji ds. Finansów WEST w Kolonii (Niemcy) odbyło się 8 marca br. Poświęcono je omówieniu zasad współpracy pomiędzy obydwoma urzędami w zakresie wymiany informacji dotyczących delegowania pracowników w ramach świadczenia usług. Umożliwiło to uczestnikom zapoznanie się z zakresem kompetencji obydwu
jednostek, a także z możliwościami udzielania wyjaśnień prawnych
oraz rozpatrywania skarg pracowniczych. Przedstawiciele PIP mieli
też okazję poznać obowiązki zagranicznych pracodawców, którzy delegują pracowników do Niemiec, a także niemieckie regulacje dotyczące pracy tymczasowej. Organizatorem spotkania była Federalna Dyrekcja ds. Finansów WEST w Kolonii. Państwową Inspekcję Pracy reprezentowali: Jarosław Leśniewski – dyrektor Departamentu Legalności Zatrudnienia oraz Beata Krajewska – główny specjalista
w tym departamencie.

Olsztyn W ramach kampanii Poznaj swoje prawa pracy, Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie zaplanował cykl spotkań szkoleniowych ze studentami olsztyńskich uczelni wyższych. W związku z tym
9 marca br. odbyło się pierwsze szkolenie dla ponad 150 studentów III roku wydziału budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Podczas spotkania inspektor pracy omówił rodzaje umów
o pracę oraz różnice miedzy umową o pracę a umowami cywilno-prawnymi. Studentom przekazano wydawnictwa PIP dot. kampanii Poznaj
swoje prawa w pracy oraz bezpieczeństwa pracy w budownictwie.
Wśród studentów przeprowadzono badania ankietowe na temat m.in.

Buxton W dniach 6 i 7 marca br. w Buxton (Wielka Brytania) odbyło się ósme spotkanie Komitetu Sterującego Projektu NOMAD.
Państwową Inspekcję Pracy, w realizacji tego projektu, reprezentuje
Marian Szyszko, pełniący obowiązki okręgowego inspektora pracy
w Szczecinie, legitymujący się statusem krajowej osoby kontaktowej
(NCP) w ramach projektu. Celem projektu NOMAD jest badanie jakości informacji dotyczących hałasu emitowanego przez maszyny zawartych w dokumentacji technicznej tych maszyn. Spotkanie w Buxton było ostatnim, gdyż zasadnicze cele projektu zostały zrealizowane. Wyniki analizy wraz z rekomendacjami zamykane są w ostatecznym raporcie. Zostanie on zaprezentowany w czasie spotkania Grupy Współpracy Administracyjnej ADCO dla Dyrektywy Maszynowej
planowanego na początek lipca w Brukseli. W realizacji projektu
uczestniczy kilkanaście krajów członkowskich UE.

oceny przydatności szkolenia oraz poziomu wiedzy z zakresu prawa
pracy i przepisów bhp. Ponad 90 procent ankietowanych swoją wiedzę z zakresu prawa pracy oceniło jako średnią lub słabą. W uzgodnieniu z władzami uczelni, OIP w Olsztynie zaplanował jeszcze trzy
takie spotkania ze studentami kończącymi naukę.

Bruksela W Brukseli 5 i 6 marca br. miało miejsce Spotkanie
Grupy Współpracy Administracyjnej (ADCO) ds. Dyrektywy 87/
404/WE dot. prostych zbior ników ciśnieniowych, a także dyrektywy 97/23/WE dot. urządzeń ciśnieniowych oraz Spotkanie Grupy Roboczej ds. przedmiotowych dyrektyw. Pierwszego dnia stronę polską reprezentował Radosław Gonet z Państwowej Inspekcji Pracy,
natomiast 6 marca dołączyli Mariusz Skrzypiec reprezentujący Ministerstwo Gospodarki i Daniel Konkel reprezentujący Urząd Dozoru Technicznego. Dyskutowano na temat ramowego projektu
zmian dyrektywy. Każdy z uczestników spotkania został poproszony o przed sta wie nie kra jowego pro gra mu nad zo ru ryn ku
na rok 2012 w zakresie funkcjonowania wymagań dyrektywy PED.
W dalszej części spotkania omówione zostały kwestie związane
z przewodnikiem do dyrektywy PED oraz praktyczne strony funkcjonowania nadzoru rynku. Drugiego dnia przedstawiono aspekty
prawne funkcjonowania dyrektyw oraz przedyskutowano zmiany
w przewodniku do dyrektywy.

Prawo

Potrącenia

z rzeczowych składników wynagrodzenia
(część I)

Grzegorz Bilski

W literaturze prawa pracy stosunkowo mało uwagi poświęca się rzeczowym składnikom wynagrodzenia, uznając, że mają one marginalny charakter w zaspokajaniu świadczeń należnych
pracownikom. Niewątpliwie jest tak w wielu zakładach, w których regulacje płacowe w ogóle
nie przewidują wypłaty części wynagrodzenia w formie rzeczowej. Nadal jednak w licznych
przedsiębiorstwach występują takie właśnie składniki płacy (najczęściej określane mianem
deputatów), których wartość wcale nie ma marginalnego znaczenia w ich procentowym udziale w miesięcznej płacy pracownika.
Do takich świadczeń należy np. występujący w branży górniczej deputat węglowy, którego wartości, biorąc pod uwagę
masę wydawanego pracownikowi węgla
(liczonej w wielokrotności tony) i jego ceny rynkowej, stanowi istotną część wynagrodzenia w miesiącu jego wydawania.
Ponieważ temat jest obszerny, omówiony zostanie w dwóch kolejnych artykułach, poruszając problematykę wypłaty
rzeczowych składników wynagrodzenia
oraz możliwości i granice potrąceń z tych
składników.

Wypłacone,
a nie naliczone?
Rozważania te nie mają charakteru wyłącznie teoretycznego. Są wynikiem analizy rzeczywistego stanu faktycznego,
w którym wynagrodzenie pracowników
jednej z firm za określone miesiące, zostało ustalone w części w war tościach
pieniężnych, a w części w formie deputatu węglowego. Składniki rzeczowe (deputat) w listach płac pracodawca przeliczył
według ich wartości na kwoty pieniężne
w celu naliczenia i odprowadzania należnych danin publicznoprawnych. W niektórych przypadkach wartości netto podlegały potrąceniu z tytułu zajęć komorniczych (egzekucji świadczeń alimentacyjnych, innych świadczeń niż alimentacyjne, a czasami obu tych grup). Pracodawca ustalił część wynagrodzenia podlegającą potrąceniu od łącznej wartości świadczeń pieniężnych i rzeczowych. Faktycznie komornikowi przekazywano wyłącznie wartości pieniężne niezależnie od tego, jaka wartość pieniężna pozostawała
pracownikowi do wypłaty. Prowadziło to
do sytuacji, w których pracownicy mogli
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faktycznie nie otrzymać w ogóle wynagrodzenia w formie pieniężnej albo otrzymać je w symbolicznych wartościach kilkudziesięciu złotych. Pracodawca uznał,
że kwoty wolne od potrąceń realizowane
są przez ujęcie ich na listach płac w równowartości świadczeń rzeczowych.
Zasady wypłaty wynagrodzeń oraz
ochronę wynagrodzenia przed potrąceniami regulują przepisy ustawy z 26
czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U.
z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zmianami
oraz z 2010 r. Nr 105, poz. 655). Jednak
Kodeks pracy poświęca rzeczowym składnikom wynagrodzenia bardzo mało uwagi. Zawiera się w art. 86 § 2, który stanowi, że wypłaty wynagrodzenia dokonuje
się w formie pieniężnej; częściowe spełnienie wynagrodzenia w innej formie niż
pieniężna jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy przewidują to ustawowe przepisy prawa pracy lub układ zbiorowy pracy.
Przepis ten dotyczy wypłaty wynagrodzenia i mówi, że tylko jego częściowe spełnienie (a więc wypłata) jest dopuszczalne
w innej formie niż pieniężna.
W doktrynie prawa pracy przyjmuje
się, że charakter przepisów o ochronie
wynagrodzenia wyłącza możliwość ich
wykładni rozszerzającej w sposób ograniczający zakres ochrony płacy. Cytowana
norma mówi o wypłacie, a nie o naliczeniu. Przeliczanie świadczeń rzeczowych
na pieniądze i wyliczanie potrąceń w sposób pozostawiający do wypłaty tylko deputat, narusza zatem przedmiotową normę. Warto dodać, że przepis ten odzwierciedla w polskim prawie krajowym regulacje ratyfikowanej przez Polskę (Dz. U.
z 1955 r., nr 38 poz. 234) Konferencji
Międzynarodowej Organizacji Pracy
(nr 95) dotyczącej ochrony płacy, przyję-

tej w Genewie 1 lipca 1949 r. Artykuł 4
tego aktu określa, że:
1. Ustawodawstwo krajowe, umowy
zbiorowe lub orzeczenia rozjemcze mogą
zezwolić na częściową wypłatę płacy w naturze w zawodach lub przemysłach, gdzie
ten rodzaj wypłaty jest ogólnie przyjęty
w praktyce lub pożądany ze względu
na charakter danego przemysłu lub zawodu. Wypłata płacy w postaci spirytualiów
lub narkotyków nie jest w żadnym razie
dopuszczalna.
2. W przypadkach, gdy dozwolona jest
częściowa wypłata płacy w naturze, zostaną podjęte właściwe środki, aby:
a. świadczenia w naturze służyły
do osobistego użytku pracownika i jego
rodziny i odpowiadały ich interesom,
b. wartość tych świadczeń była wyceniona słusznie i rozsądnie.
Zgodnie z art. 87 ust. 1 Konstytucji
RP źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są:
Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy
międzynarodowe oraz rozporządzenia.
Tak więc działania zmierzające do wypłaty wynagrodzenia tylko w formie rzeczowej lub wypłaty jej w formie rzeczowej
w takiej części, że pracownik jest zmuszony utrzymywać siebie i rodzinę ze sprzedaży otrzymywanych od pracodawcy
świadczeń rzeczowych, naruszają omawiany przepis prawa.

Potrącenia – jakie i ile?
Regulacje dotyczące potrąceń z wynagrodzenia znajdują się w artykułach od 87
do 91 K.p. W myśl art. 87 z wynagrodzenia za pracę – po odliczeniu składek
na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki
na podatek dochodowy od osób fizyczI P 4/2012

nych – podlegają potrąceniu tylko następujące należności:
● sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych;
● sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności
innych niż świadczenia alimentacyjne;
● zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi;
● kary pieniężne przewidziane w Kodeksie pracy w art. 108.
Potrąceń dokonuje się w wymienionej
kolejności. Mogą być natomiast dokonywane w następujących granicach:
1) w razie egzekucji świadczeń alimentacyjnych – do wysokości trzech piątych
wynagrodzenia;
2) w razie egzekucji innych należności
lub potrącania zaliczek pieniężnych
– do wysokości połowy wynagrodzenia.

Potrącenia sum egzekwowanych na
mocy tytułów wykonawczych na pokrycie
należności innych niż świadczenia alimentacyjne i zaliczek pieniężnych udzielanych pracownikowi – w sumie nie mogą
przekraczać połowy wynagrodzenia,
a łącznie z potrąceniami sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych
na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych – trzech piątych wynagrodzenia.
Niezależnie od tych potrąceń kary pieniężne potrąca się w granicach określonych w art. 108 K.p.
Nagroda z zakładowego funduszu nagród, dodatkowe wynagrodzenie roczne
oraz należności przysługujące pracownikom z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej, podlegają egzekucji na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych
do pełnej wysokości.
4/2012 IP

Z wynagrodzenia za pracę odlicza się,
w pełnej wysokości, kwoty wypłacone
w poprzednim ter minie płatności
za okres nieobecności w pracy, za który
pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia. Potrąceń należności z wynagrodzenia pracownika w miesiącu, w którym są wypłacane składniki wynagrodzenia za okresy dłuższe niż jeden miesiąc,
dokonuje się od łącznej kwoty wynagrodzenia uwzględniającej te składniki wynagrodzenia.
Art. 871 K.p. określa, że wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:
● minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych
przepisów, przysługującego pracownikom
zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu
pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek
dochodowy od osób fizycznych – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy
tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne;
● 75% wynagrodzenia określonego
w pkt 1 – przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi;
● 90% wynagrodzenia określonego
w pkt 1 – przy potrącaniu kar pieniężnych
przewidzianych w art. 108.
Jeżeli pracownik jest zatrudniony
w niepełnym wymiarze czasu pracy, wskazane kwoty ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.
Przepisy określające, jaka część wynagrodzenia może zostać potrącona, nie rozróżniają, o które składniki wynagrodzenia
chodzi i w jaki sposób dokonać potrącenia
w przypadku, gdy część wynagrodzenia
jest świadczeniem rzeczowym. Art. 871
K.p. wyraźnie operuje jednak pojęciem
kwoty wolnej od potrąceń. Pojęcie kwoty
nie znajduje definicji legalnej w Kodeksie
pracy. W przypadku prób zdefiniowania
tego słowa na podstawie znaczenia przypisywanego mu w języku potocznym, można dojść do jednego wniosku, że chodzi
o pewną (określoną) wartość pieniędzy.
Przykładowo: Mały słownik języka polskiego pod redakcją Stanisława Skorupki,
Haliny Anderskiej i Zofii Łempickiej;
(PWN 1969 str. 333) podaje: Kwota „pewna suma pieniędzy: Wypłacić jakąś kwotę.
Wynagrodzenie w kwocie tysiąca złotych;
Słownik wyrazów obcych pod redakcją
prof. dr Jana Tokarskiego (PWN 1980
str. 414): kwota: „<średniowieczno-łaciński quota = część daniny przypadającej

na jedną osobę> 1. pewna suma pieniędzy. 2. dawniej ilość, liczba. Jedna z przytoczonych publikacji wskazuje wprawdzie,
że kwocie przypisywano również znaczenie ilość, liczba, jednak w obecnym języku stosowanym takiego znaczenia tego
słowa trudno się już doszukiwać. Nie sposób zatem uznać, że ustawodawca stosował w ustawie słowa w ich archaicznym
znaczeniu.

Minimalne, czyli jakie?
Warto również przeanalizować wątpliwości, jakie mogą wynikać z treści przepisów ustawy o ustawy z 10 paździer nika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 ze
zmianami oraz z 2005 r. Nr 157,
poz. 1314). Zgodnie z art. 6 ust. 4 tej ustawy do obliczenia wysokości wynagrodzenia
pracownika przyjmuje się przysługujące
mu składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, zaliczone – według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez Główny Urząd Statystyczny – do wynagrodzeń
osobowych, z zastrzeżeniem ust. 5. W myśl
ust. 5 przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika nie uwzględnia się:
a. nagrody jubileuszowej,
b. odprawy pieniężnej przysługującej
pracownikowi w związku z przejściem
na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy,
c. wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.
Według załącznika do objaśnień sprawozdawczości z zatrudnienia i wynagrodzeń GUS, do którego odsyła ustawa
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
wynagrodzenia osobowe obejmują m.in.:
świadczenia o charakterze deputatowym
(wartość świadczeń w części nieopłaconej
przez pracownika) lub ich ekwiwalenty
pieniężne (np. deputaty węglowe, energetyczne, środków spożywczych), a także
ekwiwalenty za umundurowanie, jeśli
obowiązek jego noszenia wynika z obowiązujących ustaw.
W tym miejscu trzeba zwrócić uwagę,
że przyjęte rozwiązanie legislacyjne jest
krytykowane przez doktrynę i praktykę
prawa pracy. Taką krytykę, dotyczącą zaliczenia do minimalnego wynagrodzenia
dodatków za pracę w porze nocnej, można znaleźć na przykład w Stanowisku
Głównego Inspektoratu Pracy z 6 kwietnia 2009 r. nr GPP-471-4560-25/09/PE/
RP (LexPolonica nr 2258805).
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Analogicznie bardzo wątpliwa jest zasadność wliczenia do wartości minimalnego wynagrodzenia świadczeń rzeczowych.
Skoro ustawodawca ustala określoną kwotę pieniędzy jako gwarantowane minimum socjalne, to jego częściowe otrzymywanie w składnikach rzeczowych zmusza
pracownika do utrzymywania się ze sprzedaży tych świadczeń. Takie rozwiązanie
narusza regulacje wcześniej cytowanej
Konwencji MOP nr 95. Można się oczywiście spierać, czy do takiej praktyki będzie dochodzić, jeżeli świadczenie rzeczowe będzie miało charakter marginalny.
Jeżeli nawet dopuścić taką możliwość, to
rozstrzyganie jak nieznaczna część minimalnego wynagrodzenia mogłaby przypadać na świadczenie rzeczowe, w żadnym
razie nie może być pozostawiana do uznania pracodawców.
Omawiany przepis ustawy o minimalnym wynagrodzeniu budzi również zastrzeżenie z uwagi na przyjętą przez ustawodawcę konstrukcję tej normy. Niewątpliwie ustalenie wysokości minimalnego
wynagrodzenia jest i powinno być materią
regulowaną ustawowo. Jednocześnie jednak ten sam ustawodawca odwołuje się
w niezmiernie istotnych kwestiach, które
mają bezpośrednie przełożenie na wyliczenie rzeczywistej wartości płacy pracownika, do ustaleń instytucji publicznej
nieposiadającej uprawnień legislacyjnych.
Niezależnie jednak od tych wątpliwości
stwierdzić trzeba, że nie mają one wpływu
na rozważania, co do ustalenia kwot wolnych od potrąceń. Wynika to z faktu, że
kwota wolna od potrąceń, to wartość odwołująca się do wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę, ustalanego
na podstawie odrębnych przepisów, a nie
wartości tego wynagrodzenia obliczona
indywidualnie dla danego pracownika
z uwzględnieniem zasad wynikających
z art. 6 ust. 4 ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za pracę.

Ograniczenia egzekucji
Znaczenie pojęcia kwota warto także
prześledzić w ujęciu historycznego rozwoju przepisów chroniących wynagrodzenie
przed potrąceniami. Ciekawy wywód
na ten temat można znaleźć w uchwale
Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z 23 stycznia 1976 r.; V PZP 11/75
(LexPolonica nr 308231; OSNCP 1976/4
poz. 67; OSNPG 1976/7-8 poz. 26 str. 32;
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OSPiKA 1976/11 poz. 197), w której Sąd
Najwyższy stwierdził, że przepisy art. 87
§ 3 i 4 K.p. określające granice dopuszczalnych potrąceń z wynagrodzenia za pracę
wyłączają, w zakresie normowanym przez
te przepisy, stosowanie ograniczeń egzekucji z wynagrodzenia za pracę ustanowionych w art. 833 i art. 1083 K.p.c.
Sąd rozstrzygał tu wątpliwości, jakie
wyłoniły się przy stosowaniu art. 87 § 3 i 4
K.p. Powstały one głównie na tle spotykanego wówczas poglądu, że funkcje przytoczonych przepisów wyczerpują się w ustaleniu granic wynagrodzenia za pracę, poniżej których nie można dokonywać jakichkolwiek potrąceń i w zapewnieniu
przez to pracownikowi nieodzownego minimum tego wynagrodzenia wolnego
od wszelkich potrąceń. Podobnie, jak to
miało miejsce w trakcie obowiązywania
art. 21 rozporządzenia Prezydenta RP
z 16 marca 1928 r. o umowie o pracę pracowników umysłowych oraz art. 38 rozporządzenia Prezydenta RP z tego samego
dnia, o umowie o pracę robotników. Miało to oznaczać, że przepisy art. 87 § 3 i 4
K.p., stanowiąc lex specialis w stosunku
do przepisów art. 833 i art. 1083 K.p.c.
w przedmiocie określenia dolnego pułapu
wynagrodzenia za pracę, wolnego od potrąceń, nie derogują jednak tych ostatnich przepisów. Nadal zatem miałyby obowiązywać ograniczenia egzekucji z wynagrodzenia za pracę, unor mowane
w art. 833 i 1083 K.p.c. z tym, że zgodnie
z dyspozycjami art. 87 § 3 i 4 K.p. egzekucja świadczeń niealimentacyjnych nie może przewyższać połowy, a egzekucja alimentów – 3/5 wynagrodzenia za pracę.
Sąd stwierdził, że stanowisko to nie znajduje oparcia w obowiązujących przepisach prawa. W szczególności nie da się
podzielić opinii, jakoby unormowania Kodeksu pracy o granicach potrąceń z wynagrodzenia za pracę dawały jedynie dodatkową, uzupełniającą ochronę tego wynagrodzenia obok wynikającej z przepisów
art. 833 i art. 1083 K.p.c.
Omawiany przez sąd spór, co do wykładni przepisów jest już oczywiście dawno nieaktualny. Przypomnieć należy, że
dotyczył on stanu prawnego, w jakim
art. 833 § 1 i art. 1083 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego brzmiały następująco:
● Art. 833 § 1 K.p.c. – Wynagrodzenie
ze stosunku pracy, diety posłów, należności członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i ich domowników z tytułu
pracy w spółdzielni, wynagrodzenie członków spółdzielni pracy oraz wszelkie

świadczenia powtarzające się, których celem jest zapewnienie utrzymania, jeżeli
nie przewyższają podwójnej kwoty minimalnej wysokości wynagrodzenia miesięcznego za pracę najniżej zarabiających
pracowników, podlegają egzekucji w jednej piątej części, przy czym zawsze suma
odpowiadająca kwocie minimalnej wysokości wynagrodzenia miesięcznego za
pracę wymienionych pracowników jest
wolna od egzekucji. Jeżeli dłużnik otrzymuje miesięcznie powyżej podwójnej kwoty wyżej wymienionej, egzekucji podlega
ponadto połowa całej nadwyżki.
● Art. 1083 § 1 K.p.c. – Dochody wymienione w art. 831 § 1 pkt 2 i art. 833
§ 1 i § 2 podlegają egzekucji na zaspokojenie alimentów, bez względu na ich wysokość, w dwóch piątych częściach. Jeżeli
jednak dłużnik pobiera miesięcznie więcej, aniżeli wynosi podwójna kwota minimalnej wysokości wynagrodzenia za pracę najniżej zarabiających pracowników,
egzekucji na zaspokojenie alimentów podlega ponadto cała nadwyżka.
Obecnie przepisy te brzmią odpowiednio:
● Art. 833 § 1 K.p.c – Wynagrodzenie
ze stosunku pracy podlega egzekucji w zakresie określonym w przepisach Kodeksu
pracy.
● Art. 1083 § 1 K.p.c – Dochody wymienione w art. 831 § 1 pkt 2 podlegają
egzekucji na zaspokojenie alimentów
do trzech piątych części.
Przepisy art. 21 i 38 powoływanych
wyżej rozporządzeń z 16 marca 1928 r.,
upoważniające do potrącenia z wynagrodzenia pracownika sum egzekwowanych
na mocy tytułów wykonawczych i egzekucyjnych, odsyłały wprost do przepisów Kodeksu postępowania cywilnego
z 1964 r. (…).
Pomimo to, warto przywołać argumenty z przedmiotowego orzeczenia, gdyż obrazują one, jak w ujęciu historycznym wyglądał rozwój przepisów o potrąceniach
oraz zawierają ogólne wskazówki dotyczące wykładni tych przepisów, które zachowują swoją aktualność. Warto również
w miejscu tym zaznaczyć, że treść
art. 829 pkt 5 K.p.c nie była zmieniana.
Zgodnie z nią, nie podlegają egzekucji
u dłużnika pobierającego periodyczną stałą płacę – pieniądze w kwocie, która odpowiada niepodlegającej egzekucji części
płacy na czas do najbliższego terminu wypłaty, a u dłużnika nieotrzymującego stałej płacy – pieniądze niezbędne dla niego
i jego rodziny na utrzymanie przez dwa tyI P 4/2012

godnie. Wyraźnie wskazuje się tu zatem,
że kwota to wartość pieniężna.
Kiedy wydano przytoczone wcześniej
orzeczenie, obowiązywało rozporządzenie Rady Ministrów z 20 września 1974 r.
w sprawie kwot wynagrodzenia za pracę
wolnych od potrąceń z innych tytułów,
niż świadczenia alimentacyjne (Dz.
U. 1974 r. Nr 37 poz. 217). Zgodnie
z brzmieniem § 1 ust. 1 tego rozporządzenia, wolna od potrąceń była kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:
1. 1200 zł miesięcznie – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów
wykonawczych na pokrycie należności innych, niż świadczenia alimentacyjne;

2. 800 zł miesięcznie – przy potrącaniu
udzielonych pracownikowi zaliczek pieniężnych;
3. 1100 zł miesięcznie – przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych
w art. 108 K.p.
Jak z tego wynika, istotna zmiana polegająca na nieodwoływaniu się wprost
do regulacji procedury cywilnej, nie spowodowała zmiany definiowania słowa kwota, gdyż cały czas przypisywano jej w przepisach określoną wartość pieniężną. Tak
zresztą jest i obecnie w dodanym
(w związku z rezygnacją z regulowania
kwot wolnych od potrąceń w akcie wykonawczym do Kodeksu pracy) art. 871 K.p.

Jest tu bowiem mowa o kwocie wynagrodzenia poprzez odwołanie się do wysokości minimalnego wynagrodzenia. Ta wysokość jest każdorazowo ustalana na podstawie przepisów ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 ze
zmianami oraz z 2005 r. Nr 157, poz.
1314), poprzez wskazanie określonej kwoty pieniędzy. A zatem przy ustaleniu części wynagrodzenia wolnej od potrąceń,
ustawodawca wskazywał na określone
wartości pieniężne.
Grzegorz Bilski
OIP Katowice

Wydawnictwa PIP
Polecamy materiał szkoleniowy Budownictwo.
O bezpiecznej pracy na budowie autorstwa Dagmary Kupki. Został on przygotowany we współpracy z dużymi firmami budowlanymi, sygnatariuszami
podpisanej w sierpniu 2010 r. pod auspicjami inspekcji pracy Deklaracji w sprawie porozumienia dla bezpieczeństwa pracy w budownictwie.
Jest to materiał pomocniczy do prowadzenia instruktażu ogólnego i wstępnych szkoleń z zakresu
bezpieczeństwa i higieny pracy dla osób zatrudnionych na stanowiskach pracowników ogólnobudowlanych. Zawiera podstawowe informacje wynikające z obowiązujących przepisów i procedur dotyczących: obowiązków
i uprawnień pracodawcy oraz pracownika
w zakresie bhp, zasad poruszania się po terenie budowy, wykonywania prac związanych
z zagrożeniami wypadkowymi, obsługi maszyn
i innych urządzeń technicznych, postępowania
z materiałami i substancjami szkodliwymi dla
zdrowia stosowanymi na budowie, a także podstawowych zasad ochrony przeciwpożarowej.
Materiał szkoleniowy składa się z broszury
i dwóch prezentacji. Broszura przeznaczona jest
dla osób pełniących obowiązki służby bhp lub pracow ni ków wy zna czo nych przez pra co daw cę
do przeprowadzania instruktażu ogólnego dla robotników budowlanych w zakresie wstępnego
szkolenia bhp. Prezentacje adresowane są do osób
bezpośrednio przygotowujących i prowadzących
szkolenia. Pierwsza z nich pt. Instruktaż ogólny dla
robotnika budowlanego jest propozycją zbioru
slajdów, które prowadzący szkolenie może zaprezentować pracownikom podczas szkolenia. Druga,
pt. Instruktaż ogólny dla robotnika budowlanego
– materiał pomocniczy dla prowadzącego szkole-
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nie jest materiałem ułatwiającym prowadzącemu,
po dostosowaniu do panujących w zakładzie warunków oraz obowiązujących przepisów i procedur,
przygotowanie i poprowadzenie szkolenia.
Publikacja wraz z prezentacjami jest dostępna
na stronie PIP, a także kampanii budowlanej
– www.bezupadku.pl.
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Samorządni,
czy zawsze praworządni?
Kamil Kałużny

Inspektorzy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi prowadzili w roku 2010 i kolejnym kontrole ukierunkowane na przestrzeganie przepisów o urlopach wypoczynkowych pracowników
urzędów gmin, miast, powiatów zatrudnionych na podstawie wyboru na terenie województwa
łódzkiego.
Przestrzeganie przepisów o urlopach wypoczynkowych pracowników
urzędów gmin, miast, powiatów zatrudnionych na podstawie wyboru było przedmiotem analizy Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy.1
Wójt gminy, bur mistrz i starosta są
z jednej strony organami administracji
publicznej, a z drugiej – pracownikami
samorządowymi, zatrudnionymi na podstawie wyboru. Ich status pracowniczy
jest uregulowany w ustawie o pracownikach samorządowych2 oraz w Kodeksie
pracy3. Prawo do urlopu tych osób jest
uregulowane w Kodeksie pracy.
Zgodnie z przepisem art. 152 K.p.
w trakcie zatrudnienia pracownicy (w tym
wójt, bur mistrz, starosta), mają prawo
do corocznego urlopu wypoczynkowego.
Nie mogą zrzec się tego prawa, ani domagać się ekwiwalentu za urlop w trakcie zatrudnienia. Urlop wypoczynkowy musi
być udzielony w naturze.
W myśl przepisu art. 161 K.p., co do zasady, urlop powinien być udzielony pracownikowi w tym roku kalendarzowym,
w którym nabył do niego prawo (art. 161
K.p). Jeżeli pracownik nie mógł wykorzystać urlopu wypoczynkowego w tym roku,
w którym nabył do niego prawo, to pracodawca obowiązany był udzielić tego urlopu najpóźniej do końca pierwszego kwartału następnego roku, (zgodnie z brzmieniem art. 168 K.p. obowiązującym do dnia
31.12.2011 r.), a obecnie do końca września następnego roku.

Sami sobie?
Wójt, burmistrz, starosta nie mają bezpośredniego przełożonego, bowiem sami
wykonują obowiązki pracodawcy wobec
podległych pracowników. Pracodawcą
wójta jest urząd gminy4. Czynności obję-
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te przepisami prawa pracy dotyczące nawiązania i rozwiązania stosunku pracy
przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wykonuje przewodniczący rady gminy, a pozostałe czynności – także związane z udzieleniem urlopu – wyznaczona
przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) osoba zastępująca lub sekretarz gminy z tym, że wynagrodzenie wójta ustala
rada gminy w drodze uchwały5.
Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego pracodawca może udzielić pracownikowi zaległego urlopu wypoczynkowego
nawet wtedy, gdy ten nie wyraża na to
zgody. Stąd, gdy – jeszcze przed wejściem
w życie przepisów dotyczących wydłużenia terminu wykorzystania urlopu zaległego do końca września – doszło do sytuacji niewykorzystania urlopu w ciągu roku kalendarzowego, wówczas osoba wyznaczona przez wójta miała prawo i obowiązek udzielić wójtowi urlopu wypoczynkowego w terminie do końca pierwszego
kwartału następnego roku.
Z dniem rozwiązania stosunku pracy
prawo do urlopu wypoczynkowego w naturze przekształca się w prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop. Urlopy niewykorzystane w trakcie kadencji wójta, burmistrza
czy starosty, które nie uległy przedawnieniu, przekształcają się w prawo
do ekwiwalentu po zakończeniu stosunku
pracy, co następuje z chwilą wygaśnięcia
mandatu (art. 73 § 2 K.p.).

Kogo i co kontrolowano?
W 59 skontrolowanych w 2010 r. urzędach miast, gmin i starostwach na terenie
województwa łódzkiego były zatrudnione
w ramach stosunku pracy 3634 osoby,
w tym na podstawie wyboru – 59 osób.
W 28 organach administracji samorządowej: urzędach miast, gmin i starostwach,
przeprowadzono także kontrolę prze-

strzegania przepisów prawa pracy o urlopach wypoczynkowych w stosunku do pracowników zatrudnionych na podstawie
umów o pracę. Jednak to zagadnienie nie
będzie przedmiotem artykułu.
Burmistrz Miasta B. w dniu kontroli,
tj. 2 września 2010 r. miał 46 dni niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego
(20 dni za 2008 i 26 dni za 2009 r.).
W związku z tym, sekretarz gminy został
ukarany mandatem.
Burmistrz Gminy i Miasta Sz. w dniu
kontroli 5 paździer nika 2010 r. posiadał 45 dni niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego (19 dni za 2008 r. i 26 dni
za rok 2009). W efekcie konsekwencje
poniósł sekretarz gminy i został ukarany
mandatem.
Wójt Gminy W. do dnia kontroli 24
września 2010 r. nie wykorzystał urlopu
w łącznym wymiarze 40 dni za 2008 r.
i 2009 r. i w związku z tym ukarano mandatem sekretarza gminy.
Burmistrz A. 14 września 2010 r., kiedy to inspektor pracy przeprowadził kontrolę, miał 33 dni niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego. W związku z tym,
zastępca burmistrza został ukarany mandatem.
Wójt Gminy L. nie wykorzystał 14 dni
urlopu za 2009 r., co stwierdzono w dniu
kontroli, tj. 1 września 2010 r. W związku
z tym sekretarz gminy został ukarany
mandatem.
Wójt Gminy D. miał 10 dni niewykorzystanego urlopu za 2009 r. na dzień
kontroli 9 września 2010 r. W związku
z tym sekretarz gminy został ukarany
mandatem.
Przeciwko żadnej z osób nie skierowano wniosku do sądu grodzkiego o ukaranie karą grzywny. Inspektorzy pracy skierowali do pracodawców wystąpienia zawierające wnioski o niezwłoczne udzielenie niewykorzystanych urlopów wypoczynkowych. W efekcie:
I P 4/2012

● prezydent miasta S. na dzień kontroli 1 września 2010 r. nie wykorzystał urlopu wypoczynkowego w wymiarze 25 dni
za 2009 r. W związku z tym skierowano
do pierwszego zastępcy prezydenta miasta S. wystąpienie zawierające wniosek
o niezwłoczne udzielenie tego urlopu.
W trakcie rekontroli w dniu 3 listopada 2010 r. stwierdzono wykonanie wniosku w całości;
● wójt Gminy Z. w dniu kontroli 7 maja 2010 r. nie wykorzystał 6 dni urlopu wypoczynkowego za 2009 r. W związku z tym
skierowano do sekretarza gminy Z. wystąpienie zawierające wniosek o niezwłoczne
udzielenie urlopu. O jego wykonaniu poinformowano w piśmie z 22 czerwca 2010 r.,
co potwierdziła rekontrola inspektora pracy z 29 września 2010 r.;
● wójt Gminy D. w dniu kontroli inspekcji pracy 20 maja 2010 r. nie wykorzystał urlopu wypoczynkowego w wymiarze 2 dni za 2009 r. W wyniku skierowania do sekretarza gminy D. wystąpienia,
wójt wykorzystał ten urlop. W trakcie rekontroli 6 września 2010 r. potwierdzono
ten fakt.;
● wójt gminy R. na dzień kontroli
22 maja 2010 r. nie wykorzystał urlopu
wypoczynkowego w wymiarze 11 dni

gminy w S. wykorzystał 19 dni urlopu wypoczynkowego za 2009 r.;
● wójt gminy W. nie wykorzystał zaległego urlopu wypoczynkowego za 2009
rok w wymiarze 10 dni, co stwierdził inspektor pracy 27 września 2010 r.
W związku z tym skierował wystąpienie
z wnioskiem o niezwłoczne udzielenie powyższego urlopu. W piśmie z 4 listopada 2010 r. wójt gminy W. poinformował
OIP w Łodzi, że wykorzystał 10 dni urlopu wypoczynkowego za 2009 r.;
● wójt gminy O. w dniu kontroli inspekcji pracy 6 września 2010 r. nie wykorzystał urlopu wypoczynkowego w wymiarze 11 dni za 2009 r. Skierowano więc wystąpienie i wniosek o niezwłoczne udzielenie tego urlopu. O jego realizacji poinformował sekretarz gminy O. w piśmie
z 30 września 2010 r. do OIP w Łodzi.

Podsumowanie i wnioski
Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi
w pierwszych miesiącach 2010 r. wysyłał
do urzędów gmin, miast i starostw zapytania dotyczące liczby dni niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego osób zatrudnionych w tych organach na podstawie wyboru. Po analizie odpowiedzi przeprowa-

korzystywać swoje zaległe urlopy. Kontrole i rekontrole wybranych podmiotów motywowały jeszcze bardziej do wykorzystywania pozostałego zaległego urlopu wypoczynkowego. Dzięki takim działaniom inspektorów pracy, ewentualna liczba dni
niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego, za który osoby zatrudnione w urzędach gmin, miast, starostw z wyboru nabyłyby prawo do ekwiwalentu pieniężnego,
była niewątpliwie mniejsza.
Kontrole przestrzegania przepisów
o urlopach wypoczynkowych w stosunku
do pracowników urzędów gmin, miast, powiatów zatrudnionych na podstawie wyboru na terenie województwa łódzkiego były
kontynuowane w 2011 r. i dotyczyły głownie tych osób, które w poprzedniej kadencji samorządu terytorialnego sprawowały
funkcje z wyboru i sprawują je nadal.
W roku bieżącym Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi wyśle do urzędów
gmin, miast i starostw na terenie województwa łódzkiego zapytania dotyczące
liczby dni niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego osób zatrudnionych w tych
organach na podstawie wyboru. Po analizie odpowiedzi przeprowadzone zostaną
kontrole u wybranych pracodawców.
Z uwagi na zmianę od 1 stycznia 2012 r. 6
art. 168 Kodeksu pracy polegającą
na tym, że urlopu niewykorzystanego
w tym roku, w którym pracownik nabył
do niego prawo, należy pracownikowi
udzielić najpóźniej do dnia 30 września
następnego roku kalendarzowego, zapytania inspektorów pracy będą wysyłane
i kontrole zostaną przeprowadzane
od 1.10.2012 r.
Kamil Kałużny
OIP Łódź

Przypisy

za 2009 r. W ślad za wystąpieniem zawierającym wniosek o niezwłoczne udzielenie tego urlopu skierowanym do sekretarza gminy R. wójt gminy wykorzystał
11 dni urlopu wypoczynkowego za 2009 r.
Potwierdziła to rekontrola PIP przeprowadzona 6 września 2010.;
● wójt gminy S. na dzień kontroli
26 maja 2010 r. nie wykorzystał urlopu
wypoczynkowego w wymiarze 19 dni
za 2009 r. W związku z tym skierowano
do sekretarza gminy wystąpienie zawierające wniosek o niezwłoczne udzielenie
zaległego urlopu. W trakcie rekontroli,
26 sierpnia 2010 r. stwierdzono, że wójt
4/2012 IP

dzono w 2010 r. kontrole u wybranych pracodawców, a przykładowe ustalenia z tych
kontroli opisano wcześniej. Działania te
uzasadniał dodatkowo fakt, że w miesiącach listopad-grudzień 2010 r. odbyły się
wybory samorządowe. Już sama akcja wysyłania do urzędów gmin, miast i starostw
zapytań dotyczących liczby dni niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego osób
zatrudnionych w tych organach na podstawie wyboru odniosła swój skutek, gdyż
pracodawcy zaczęli realizować ustawowe
obowiązki w zakresie udzielania urlopu wypoczynkowego, a osoby zatrudnione w tych
organach na podstawie wyboru zaczęły wy-

1
Temat prawo pracy GPP-249-4560-631/10.
2
ustawa z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. nr 223,
poz. 1458 z późn. zmianami).
3
ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks
pracy (tj. Dz. U. z 1998r. nr 21, poz. 94 z późn.
zm.).
4
art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 21.11.2008 r.
o pracownikach samorządowych (Dz. U.
z 2008 r. nr 223, poz. 1458 z późn. zmianami).
5
art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21.11.2008 r.
o pracownikach samorządowych (Dz. U.
z 2008 r. nr 223, poz. 1458 z późn. zmianami).
6
zmiana Kodeksu pracy zawarta w art. 1
pkt 1 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli
i przedsiębiorców (Dz. U. z 2011r., nr 232,
poz. 1378).
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Legalność zatrudnienia na budowach autostrad (cz. I)

Zdążyć przed EURO 2012
ale czyim kosztem?

Sebastian Szneider

W miarę zbliżania się EURO 2012 w doniesieniach medialnych coraz częściej mówi się o trudnościach, na jakie napotyka realizacja inwestycji związanych z budową sieci dróg i autostrad.
W natłoku informacji o piętrzących się problemach technicznych, ekonomicznych i organizacyjnych głównych wykonawców robót, bardzo mało miejsca, o ile w ogóle, poświęca się ludziom
pracującym bezpośrednio przy tych inwestycjach. Tymczasem to oni często ponoszą najboleśniejsze konsekwencje trudności z przepływem pieniędzy od głównych wykonawców robót.
Szereg firm, w tym głównie podwykonawczych, czy to z konieczności, czy wietrząc możliwość osiągnięcia znacznego zysku, ogranicza koszty opierając prowadzoną
działalność na wykorzystaniu tzw. obcej siły roboczej. Cudzoziemcy, zwłaszcza obywatele państw zza wschodniej granicy Polski, w tym: Ukrainy, Federacji Rosyjskiej
i Republiki Białorusi. Są oni równie wydajni i jednocześnie mniej wymagający od pracowników polskich, stanowiących niewielki
procent tam pracujących, co nieuchronnie
prowadzi do prób naginania lub wręcz celowego łamania ich praw pracowniczych.
Do takich sytuacji dochodzi często za przyzwoleniem samych cudzoziemców, dla których najważniejsze jest zarobienie pieniędzy. Tylko zaległości w wypłacie należności
za pracę sprawiają, że szukają pomocy
w polskich instytucjach, w tym – co oczywiste – w Państwowej Inspekcji Pracy.
W praktyce, niezależnie od napływających sygnałów, kontrole legalności zatrudnienia cudzoziemców, a w szczególności te
przy budowie dróg i autostrad nastręczają
organom kontrolnym wiele problemów. Ich
zrozumienie czy wyjaśnienie mogą ułatwić
przedstawione w artykule spostrzeżenia,
zdobyte przez doświadczenia i uzyskane
efekty tego typu kontroli prowadzonych
w roku ubiegłym i bieżącym na terenie budowy autostrady A1 na odcinku ŚwierklanyGorzyczki przez inspektorów pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach, Oddział w Rybniku.
Pierwszą sprawą, na którą należy zwrócić
uwagę, jest organizacja budowy tego rodzaju inwestycji. Główni wykonawcy robót
w oparciu o zawierane umowy korzystają
z usług tzw. firm podwykonawczych. To one
najczęściej do wykonywania prostych prac,
niewymagających dodatkowych uprawnień
i kwalifikacji, sprowadzają i kierują obywateli innych państw. Co ciekawe w kontrolowanych podmiotach pełnomocnikami właści-

12

cieli, najczęściej obywateli RP i członkami
zarządów spółek są także obcokrajowcy, posiadający kontakty w krajach, w których cudzoziemcy ci są werbowani. Pełną wiedzę
o fir mach podwykonawczych posiada zawsze główny wykonawca robót, dlatego też
przed planowaniem i rozpoczęciem kontroli warto zwrócić się do niego o informacje
na temat firm, które kierują na budowę cudzoziemców. Ponieważ w interesie głównego wykonawcy leży porządek i bezpieczeństwo na terenie, za który odpowiada, dlatego z uzyskaniem tego typu informacji nie
ma najczęściej najmniejszego problemu.
Osoby dozoru, zwłaszcza kierownicy odcinków, występujące z ramienia głównego wykonawcy mają rozeznanie także w zakresie
narodowości i orientacyjnej liczby cudzoziemców pracujących na poszczególnych odcinkach budowy drogi lub autostrady. Wynika to między innymi z faktu, że podlegli im
mistrzowie robót często prowadzą szczegółową imienną ewidencję przepracowanych
każdego dnia godzin przez poszczególnych
robotników (bez względu na podstawę
świadczenia pracy). Służy ona później
do rozliczeń finansowych z poszczególnymi firmami podwykonawczymi. Oczywiście,
w zależności od specyfiki organizacji pracy
głównego wykonawcy i warunków umów łączących ten podmiot z podwykonawcami,
przyjęte rozwiązania mogą różnić się od opisanych.
By ułatwić kontrolę
Kontakt z głównym wykonawcą robót,
w tym z wyznaczonymi do współpracy kierownikami odcinków, ma kluczowe znaczenie
dla organizacji i skuteczności kontroli legalności zatrudnienia na terenie autostrady. Wyznaczone osoby dozoru mogą precyzyjnie
wprowadzić kontrolujących na teren budowy, wskazać miejsce lub miejsca wykonywania prac przez osoby kierowane tam do pra-

cy z konkretnej firmy podwykonawczej oraz
pośredniczyć w czynnościach wydawania poleceń robotnikom. Jak wynika z praktyki, nie
zawsze w grupie cudzoziemców znajdziemy
kogoś, kto formalnie pełni funkcję brygadzisty lub kierownika. Najczęściej przywództwo
w tego rodzaju grupach ma charakter nieformalny i jest to ktoś, kto ma największe poważanie wśród pozostałych osób, doświadczenie
w pracy na terenie Polski, lepszą od innych
znajomość języka polskiego, a także zna osoby dozoru z ramienia głównego wykonawcy.
Stąd ich pomoc w czynnościach znacznie
upraszcza i skraca czas kontroli. Jest to szczególnie istotne ze względu na długość kontrolowanego odcinka drogi lub autostrady może
liczyć od kilku do kilkunastu kilometrów.
Tym samym samodzielny wjazd i poruszanie
się po terenie budowy są bardzo utrudnione,
pod względem bezpieczeństwa wątpliwe,
a z uwagi na skuteczność i czas prowadzenia
czynności – całkowicie bezcelowe. Czas kontroli skraca także podzielenie zespołu kontrolującego na dwa oddzielne zespoły, z których
każdy, w obecności osoby dozoru z ramienia
głównego wykonawcy i w asyście funkcjonariuszy Straży Granicznej, podejmuje czynności od końca danego odcinka lub jednej z jego sekcji w kierunku jego/jej środka (możliwy jest wariant odwrotny). Z innych korzyści
wynikających z takiego sposobu planowania
kontroli warto wspomnieć, że raz nawiązana współpraca z głównym wykonawcą robót
i wypróbowana organizacja działań procentuje podczas kontroli kolejnych podmiotów
działających przy realizacji danej inwestycji.
Daje bowiem możliwość ponownego skorzystania ze sprawdzonych kontaktów i zebranych doświadczeń z zastrzeżeniem, że współpraca ta nie musi być równoznaczna z wszczęciem wobec firmy czynności kontrolnych,
o ile nie występuje taka konieczność.
Szczegółowe informacje na temat podmiotów i cudzoziemców mogących świadczyć pracę na ich rzecz – można uzyskać taI P 4/2012

kże w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce stałego pobytu
lub siedzibę podmiotu powierzającego wykonywanie pracy, który zarejestrował pisemne
oświadczenie tego podmiotu o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi. By mieć lepsze rozeznanie, war to
okresowo (np. miesięcznie lub kwartalnie)
zwracać się z wnioskami do PUP z terenu
działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy lub danego Oddziału OIP o udzielenie informacji na ten temat, w tym o przekazanie
imiennego wykazu osób, dla których poszczególne podmioty rejestrowały oświadczenia. Dobrym rozwiązaniem byłoby, co
do zasady, cykliczne uzyskiwanie informacji
na ten temat, w ramach współpracy między
obydwiema instytucjami, bez formalnego
zwracania się ze stosownymi wnioskami.
Do tej pory praktyka taka na szczeblu centralnym nie została wypracowana. Pamiętać
jednak należy, że fakt rejestracji oświadczenia nie jest równoznaczny z faktem wjazdu
cudzoziemca na terytorium RP i podjęcia
przez niego pracy. Uzyskane w ten sposób
dane mogą zatem mieć charakter orientacyjny, dopóki wykonywanie pracy przez cudzoziemca nie zostanie potwierdzone w inny sposób.
Wespół w zespół
Trudno sobie wyobrazić, by kompleksowa kontrola legalności zatrudnienia cudzoziemców mogła odbyć się bez współpracy ze
Strażą Graniczną. Funkcjonariusze SG zapewniają inspektorom pracy nie tylko bezpieczeństwo, ale także prowadzą doraźne
czynności w zakresie legalności pobytu, co
odciąża kontrolujących np. od obowiązku
weryfikowania rodzaju i ważności wiz. Posiadają także szereg uprawnień, których nie
mają inspektorzy pracy. Dotyczy to np. możliwości zatrzymania i przesłuchania osoby,
co do której istnieje uzasadnione podejrzenie, że na terytorium RP przebywa nielegalnie lub naruszyła przepisy dotyczące legalności pobytu i/lub zatrudnienia. Brak dokumentów tożsamości, w tym paszportu i/lub
ważnej wizy także nie stanowi przeszkody
– cudzoziemiec powinien je posiadać
przy sobie także podczas wykonywania pracy. W razie konieczności SG jest w stanie
wyegzekwować od cudzoziemca dostarczenie dokumentów z miejsca jego pobytu, co
dla inspektorów pracy przebywających nawet w zespole na budowie autostrady jest
niewykonalne, nie mówiąc o paraliżu dalszych działań podczas pracy w terenie.
Przy organizowaniu wspólnych działań
szczególną uwagę należy zwrócić na to, by
liczba osób skierowanych do kontroli była
adekwatna do przewidywanej liczby osób
pracujących w danej firmie podwykonawczej. We wniosku do SG o podjęcie stosow4/2012 IP

nych czynności w zakresie legalności zatrudnienia cudzoziemców należałoby wskazać choćby przewidywaną liczbę osób (rząd
wielkości), której należy się spodziewać.
Przy czym jedna firma podwykonawcza może zatrudniać jednocześnie od kilkunastu
do nawet kilkuset obcokrajowców. Dlatego,
by uniknąć zaskoczenia, a jednocześnie zapewnić maksymalną skuteczność działań,
konieczne jest przeprowadzenie możliwie
najbardziej dokładnego rozpoznania jeszcze
przed rozpoczęciem samej kontroli.
Jak dotrzeć do dokumentów?
Niemałym problemem w trakcie postępowania może być, zwłaszcza w przypadku
przedsiębiorców niebędących pracodawcami, a powierzających pracę cudzoziemcom
na podstawie umów cywilnoprawnych,
utrudniony dostęp do wielu dokumentów.
Oczywiście w niektórych sytuacjach pozostaje powiadomienie prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa polegającego na udaremnieniu czynności kontrolnych. Istnieje jednak inne rozwiązanie, choć
czasochłonne i wymagające sporego nakładu pracy. Z dotychczasowych efektów wynika, że czasem warto jednak wykroczyć poza standardowe postępowanie. W tym przypadku nieodzownym jest możliwie ścisła
współpraca z innymi instytucjami, w których posiadaniu znajdują się niezbędne
do celów kontrolnych informacje. Ze stosownymi wnioskami o ich udzielenie można się zwrócić do:
● powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu lub
siedzibę podmiotu powierzającego wykonywanie pracy, który zarejestrował pisemne
oświadczenie tego podmiotu o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi, w zakresie faktu, daty rejestracji
oświadczenia i deklarowanego okresu wykonywania pracy przez cudzoziemca. Dotyczy
to: obywateli Republiki Białorusi, Republiki
Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy, wykonujących pracę przez
okres nieprzekraczający sześciu miesięcy
w ciągu kolejnych 12 miesięcy, niezależnie
od liczby podmiotów powierzających im wykonywanie pracy;
● wojewody właściwego ze względu
na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy
cudzoziemcowi, np. w przypadku jeżeli cudzoziemiec wykonuje pracę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie
umowy z podmiotem, którego siedziba lub
miejsce zamieszkania albo oddział, zakład
lub inna forma zorganizowanej działalności
znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej – w zakresie wydania zezwolenia
na pracę określającego miedzy innymi: warunki pracy (np. rodzaj umowy, charakter

pracy i wynagrodzenie) okres ważności zezwolenia oraz nazwę podmiotu, na rzecz
którego praca ma być wykonywana;
● Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
oddziału właściwego ze względu na siedzibę
podmiotu jako płatnika składek – w zakresie
faktu, okresu i tytułu objęcia cudzoziemca
ubezpieczeniem.
Kierując do poszczególnych instytucji
wnioski o weryfikację informacji dotyczących ujawnionych cudzoziemców i udzielenie stosownych informacji, należy zwrócić
uwagę, by wskazywać każdorazowo: imię
i nazwisko cudzoziemca, datę urodzenia
oraz numer paszportu, co znacznie przyśpieszy uzyskanie odpowiedzi, a jednocześnie nie będzie stanowić podstawy do odmowy udzielania informacji w interesującym
nas zakresie, co niestety także się zdarza.
Duże znaczenie, już na etapie formułowania zarzutów w sprawach o wykroczenia,
związanych przede wszystkim z cudzoziemcami, dla których w powiatowym urzędzie
pracy nie zarejestrowano oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy oraz nie wydano
zezwolenia na pracę przez właściwego wojewodę – ma sprawdzenie danych tych cudzoziemców pod kątem posiadania Karty Polaka, która uprawnia do pracy na terytorium
RP bez spełnienia wskazanych wymogów.
Otrzymanie Karty Polaka nie oznacza przyznania obywatelstwa polskiego, przyznania
prawa do osiedlania się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ani prawa przekraczania bez wizy granic Rzeczypospolitej Polskiej. Ewidencję wydanych Kart Polaka prowadzi Ministerstwo Spraw Zagranicznych
RP, przy czym informacje na ten temat posiada w swoich bazach teleinformatycznych
także SG. Warto skorzystać z informacji posiadanych przez ten organ, zanim sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania
sądowego. Pozwoli to uniknąć przykrych
niespodzianek. Zdarzają się jednak sytuacje, w których nawet podmiot powierzający pracę nie ma wiedzy (lub może nawet nie
starał się jej uzyskać) o posiadaniu takich
dokumentów przez pracujące na jego rzecz
osoby. Ma to miejsce wtedy, kiedy oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy rejestrowane są hurtowo – bez dokładniejszej
weryfikacji, czy w odniesieniu do poszczególnych osób są w ogóle potrzebne.
Opisane sytuacje i spostrzeżenia nie wynikają z teorii. W okresie od kwietnia ub.r.
do lutego 2012 r. w jednym tylko Oddziale
Państwowej Inspekcji Pracy w Rybniku, korzystając z przedstawionego trybu postępowania, przeprowadzono kontrole legalności
zatrudnienia cudzoziemców pracujących
u trzech różnych podmiotów – firm podwykonawczych kierujących ludzi do pracy
przy budowie dróg i autostrad na terenie całego kraju, w tym także autostrady A1 na odcinku Świerklany-Gorzyczki.
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Zakończona na przełomie lipca i sierpnia
ub.r. kontrola jednego tylko podmiotu, mającego swoją siedzibę na terenie powiatu
wodzisławskiego, ujawniła występowanie
nieprawidłowości na niespotykaną dotąd
skalę, w zakresie powierzania pracy w przeważającej większości obywatelom Ukrainy
pracującym przy budowie odcinków autostrad A1 i A4 na terenie województw: śląskiego i podkarpackiego. W tym przypadku
czynności rozpoczęto od analizy i weryfikacji przedstawionych w toku kontroli dokumentów. Dopiero dysponując określoną ilością danych, inspektorzy pracy podjęli stosowne czynności także w miejscach, gdzie
cudzoziemcy wykonywali pracę przy budowie odcinka autostrady A1 Świerklany-Gorzyczki, sekcja I Świerklany-Mszana.
Skala nieprawidłowości
Dokonano szczegółowej analizy przestrzegania przepisów w zakresie legalności zatrudnienia w odniesieniu do 270 cudzoziemców, w tym 269 obywateli Ukrainy
i jednego obywatela Federacji Rosyjskiej.
Spośród ogólnej liczby osób objętych kontrolą 252 pracowało przy budowie odcinka
autostrady A1, a 18 kolejnych ujawniono
na terenie budowy odcinka A4 – węzeł zachodni Rzeszów (dokumentację z kontroli przekazał OIP Rzeszów). Podczas prowadzonych czynności ujawniono, że podstawą świadczenia pracy przez większość cudzoziemców były umowy cywilnoprawne
– umowy zlecenie zawarte pomiędzy zleceniodawcą, a konkretną osobą – cudzoziemcem. Z umów wynikało, że każdy ze zleceniobiorców zobowiązał się do wykonania
wska za nej w umowie pra cy (usłu gi)
w określonym ter minie, za kwotę w ustalonej stawce miesięcznej wynoszącej 400
zł/m-c. W przypadku rozpoczęcia wykonywania pracy w trakcie miesiąca kalendarzowego za uzupełnienie do pełnego miesią ca przewi dzia no wy pła tę na le żno ści
w wysokości 100 lub 300 zł na podstawie
ra chun ku. Ro dzaj wy ko ny wa nej usłu gi
określano w umowach najczęściej, jako
układanie prefabrykatów betonowych brukowych, układanie geosyntetyków, wykonywanie zbrojenia na obiektach mostowych, montaż szalunków lub układanie
pre fa bry ka tów beto nowych bru kowych,
układanie geosyntetyków.
Z przesłuchania jednego ze świadków
wynikało jednak, że za wykonywaną pracę
cudzoziemcy mieli być wynagradzani
na podstawie stawki godzinowej wynoszącej
osiem zł/godzinę, co przy pracy wykonywanej od 8 do 10 godzin na dobę średnio
przez 30 dni w miesiącu daje szacunkowo
kwotę ok. 1900-2400 zł/m-c. Cywilnoprawny
charakter umów wyłącza stosowanie określonych w Kodeksie pracy ograniczeń wyni-
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kających z obowiązku przestrzegania przepisów o czasie pracy, a jednocześnie umożliwia skuteczną realizację zarobkowego celu
pobytu na terytorium RP poprzez wykonywanie pracy przez maksymalną liczba godzin i dni w miesiącu, od której zależy wysokość tego zarobku. Dla potwierdzenia, z protokołów przesłuchań 16 świadków przekazanych w ramach współpracy przez Placówki
Straży Granicznej w Raciborzu wynikało,
że za wykonywaną pracę zleceniobiorcy mieli otrzymywać ok. 1000÷2400 zł/m-c przy
stawce godzinowej 6 lub 8 zł/godz. Kwota
wynagrodzenia była zatem zależna od liczby
przepracowanych godzin i była zdecydowanie wyższa od należności za pracę określonej w umowach-zlecenie. Czas pracy poszczególnych osób był ewidencjonowany
przez pracowników sprawujących nadzór
nad wykonywanymi przez cudzoziemców
pracami z ramienia głównego wykonawcy
budowy odcinka autostrady A1. Ewidencja
ta stanowiła także podstawę do rozliczeń pomiędzy podmiotami i pomiędzy stronami
umów cywilnoprawnych. W przepływie należności za realizację zlecenia pośredniczyła
najprawdopodobniej inna spółka z o. o. z siedzibą pod tym samym adresem, co kontrolowana firma. Przy uwzględnieniu skali zjawiska, taka sytuacja rodziła uzasadnione podejrzenie celowego unikania wykazywania
w dokumentach faktycznej wysokości wypłacanej należności z tytułu umów-zlecenia, co
w efekcie mogło powodować zaniżenie kwoty odprowadzanego podatku i zaniżenie wysokości odprowadzanych składek na ubezpieczenie, w tym także składek na Fundusz
Pracy.
W rezultacie dalszych działań podejmowanych zarówno w toku kontroli, jak i po jej
zakończeniu, skala nieprawidłowości przedstawiała się następująco:
● umowy przedstawiono 252 osobom,
przy czym 14 obywatelom Ukrainy nie
przedstawiono żadnych umów o pracę lub
umów cywilnoprawnych, ani dokumentów
potwierdzających objęcie obowiązkiem
ubezpieczenia (w obowiązującym wówczas
stanie prawnym nie było obowiązku potwierdzania na piśmie umów cywilnoprawnych
w odniesieniu do cudzoziemców);
● przedsiębiorca nie zawarł na piśmie
umów o pracę, ani nie potwierdził na piśmie ustaleń, co do: stron umowy, rodzaju
umowy oraz jej warunków określonych w zezwoleniach na pracę z czterema cudzoziemcami;
● wykonywanie pracy bez zezwolenia
i bez rejestracji oświadczenia o zamiarze
powierzenia pracy cudzoziemcom w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wodzisławiu Śląskim, stwierdzono w odniesieniu do 29 cudzoziemców;
● wykonywanie pracy przez cudzoziemców niezgodnie z treścią posiadanych ze-

zwoleń co do: charakteru pracy, podstawy
świadczenia pracy oraz stawki wynagrodzenia stwierdzono w przypadku 15 osób;
● wykonywanie pracy przez cudzoziemców niezgodnie z posiadanym przez nich
zezwoleniem co do: podstawy świadczenia
pracy oraz stawki wynagrodzenia ujawniono
w stosunku do 28 cudzoziemców;
● termin siedmiu dni na realizację obowiązku zgłoszenia zleceniobiorcy do ubezpieczenia w ZUS naruszono w odniesieniu
do 192 osób.
Jeszcze w czerwcu ub.r., po przekazaniu
przez inspektorów Państwowej Inspekcji
Pracy Oddziału OIP w Rybniku stosownej informacji do Śląskiego Oddziału Straży Granicznej funkcjonariusze SG zatrzymali
16 cudzoziemców, w tym dwóch podczas
wspólnych czynności w miejscu wykonywania prac. Komendant Placówki Straży Granicznej w Raciborzu w drodze decyzji zobowiązał każdego z zatrzymanych do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
w określonym w decyzjach ter minie.
Do końca 2011 r. decyzje takie zostały wydane łącznie 36 osobom pracujących
na rzecz podmiotu kontrolowanego. W następstwie podjętych działań i z uwagi
na fakt, że przedsiębiorca zaprzestał powierzania pracy jakimkolwiek osobom bez
względu na podstawę jej świadczenia Wojewoda Śląski uchylił wszystkie wydane wcześniej 102 zezwolenia na pracę cudzoziemców na terytorium RP.

● czy, a jeśli tak, to kto i z ramienia jakiej firmy zajmuje się ewidencjonowaniem
(rejestrowaniem) czasu pracy cudzoziemców oraz w jaki sposób to się odbywa (szczegółowy opis)? Czy dotyczy to także zleceniobiorców?
● kto (przedstawiciel jakiej firmy) wyznaczył/wyznacza godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy cudzoziemców oraz w jaki
sposób godziny pracy zostały ogłoszone/są
ogłaszane cudzoziemcom?
● w jaki sposób odbywa się współpraca
z firmą (podwykonawcą) w zakresie kierowania cudzoziemców do pracy – jaka jest forma
kontaktu i w jaki sposób składane są zamówienia na określoną liczbę osób do pracy?
Z uwagi na konieczność przesłuchania
cudzoziemców, inny zestaw pytań po uprzednim uzgodnieniu, przekazano funkcjona-

Wobec tak szerokiej skali stwierdzonych
nieprawidłowości, z których część stanowiła wykroczenia z art. 121 ust. 1 oraz art. 120
ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w związku z wówczas obowiązującym § 2 pkt. 27 rozporządzenia w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę oraz art. 281 pkt 2 K.p.
do Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim skierowano wniosek o ukaranie w po-

ce brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na zajmowanych stanowiskach, wydane
na podstawie art. 229 § 1 pkt 1 i § 8 K.p. oraz
karty szkoleń wstępnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy potwierdzające przeprowadzenie szkolenia, w tym wstępnego
ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego.
Tymczasem z protokołów przesłuchań udostępnionych w ramach współpracy z Placówką Straży Granicznej w Raciborzu wynikało,
że większość osób przesłuchiwanych podważyła sam fakt ich przeprowadzenia. Mając to
na względzie, skierowano do Prokuratury
Rejonowej w Wodzisławiu Śląskim zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w sprawie możliwego potwierdzania
nieprawdy w dokumentach okazanych przedsiębiorcy w toku kontroli. Stosowną informację przekazano także do Wojewódzkiego

riuszom SG, którzy mieli możliwość zadania
ich w razie dokonania zatrzymania, podczas
przesłuchania w obecności tłumacza przysięgłego. Niezbędne było tym samym uzyskanie kopii protokołów z przesłuchań,
z których wynikało między innymi:
● kto, z ramienia jakiej firmy wydaje polecenia dotyczące wykonywanej pracy?
● kto, z ramienia jakiej firmy bezpośrednio nadzoruje/kontroluje wykonywanie
prac?
● kto przekazywał informacje dotyczące
przyjścia do pracy, godzin pracy i jej zakończenia?
● kto zajmuje się wyposażaniem w odzież
roboczą i narzędzia niezbędne do wykonywania pracy?
Uzyskane w ten sposób informacje potwierdziły w ocenie kontrolujących naruszenie przepisów ustawy o promocji zatrudnie-

stępowaniu zwyczajnym osoby odpowiedzialnej w ocenie inspektorów pracy za ich popełnienie. Szczegółowe informacje o stwierdzonych nieprawidłowościach zostały przekazane także do: Śląskiego Oddziału Straży
Granicznej w Raciborzu (dwukrotnie), Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Rybniku,
Powiatowego Urzędu Pracy w Wodzisławiu
Śląskim oraz Urzędu Kontroli Skarbowej
w Katowicach. O wynikach kontroli w zakresie naruszenia ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy poinformowano Wojewodę Śląskiego, Marszałka Województwa Śląskiego i Starostę Powiatu Wodzisławskiego.
Na tym jednak nie koniec. Podejrzenia inspektorów pracy wzbudził fakt, że w teczkach przedstawionych do kontroli, oprócz
pisemnych umów (zlecenie), znajdowały się
także zaświadczenia lekarskie potwierdzają-

Ośrodka Medycyny Pracy w Katowicach
z prośbą o sprawdzenie sposobu realizacji
i dokumentowania faktu przeprowadzania
profilaktycznych badań lekarskich przez lekarza wystawiającego zaświadczenia, z uwzględnieniem trybu określonego w rozporządzeniu
w sprawie przeprowadzania badań lekarskich
pracowników, zakresu profilaktycznej opieki
zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń
lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy. Uzyskane informacje
o wynikach obydwu postępowań są nadzwyczaj interesujące i zatrważające zarazem. Wystarczy wspomnieć, że w sumie 251 zaświadczeń lekarskich zostało uznanych za nieważne. Jest to jednak na tyle skomplikowany
problem, że mógłby z powodzeniem stanowić
temat na odrębny artykuł.
Sebastian Szneider
OIP Katowice, Oddział w Rybniku

nia i instytucjach rynku pracy w zakresie
prowadzenia agencji zatrudnienia bez wpisu
do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia potwierdzonego stosownym
certyfikatem marszałka województwa.
Sąd oceni

Do zweryfikowania
Wątpliwości inspektorów pracy od początku budził także sam charakter prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności.
Polegała ona przede wszystkim na powierzaniu pracy osobom niebędącym pracownikami i kierowaniu ich do pracy na rzecz
i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika, którym zgodnie z zachodzącymi przesłankami, był w tym przypadku główny wykonawca robót. Zaznaczyć należy, że podmiot nie posiadał certyfikatu o dokonaniu
wpisu do rejestru podmiotów prowadzących
agencje zatrudnienia, uprawniającego
do świadczenia usług w zakresie pracy tymczasowej. Celem ustalenia tego faktu, konieczne było przesłuchanie w charakterze
świadków osób dozoru występujących z ramienia głównego wykonawcy oraz samych
cudzoziemców, według ujednoliconych zestawów pytań. Pytano między innymi:
● czy ktoś z ramienia firmy (podwykonawcy) zajmuje się nadzorem nad wykonywanymi przez cudzoziemców pracami?
● kto wyznacza każdorazowo zakres
konkretnych prac (w danym dniu, tygodniu,
miesiącu) do wykonania przez cudzoziemców skierowanych przez firmę (podwykonawcę)?
I P 4/2012

4/2012 IP
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AGROTECH 2012
W Centrum Targowym w Kielcach od 16 do 18 marca br. odbyły się Międzynarodowe Targi
Techniki Rolniczej AGROTECH, w których uczestniczyli przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy, m.in. Krzysztof Kowalik, dyrektor Departamentu Prewencji i Promocji Głównego
Inspektoratu Pracy, Janusz Czyż, okręgowy inspektor pracy w Kielcach.

Kielecki okręg inspekcji pracy zorganizował stoisko informacyjno-promocyjne,
współpracował w finale Olimpiady Młodych Producentów Rolnych. Jego specjaliści rozmawiali z przedsiębiorcami i pracodawcami branży rolniczej i leśnej.

W ciągu trzech dni targi odwiedziło 55 tysięcy osób, a w wystawach AGROTECH
i LAS-EXPO wzięło udział 600 firm z Czech, Holandii, Austrii, Niemiec, Wielkiej
Brytanii, Polski, Danii, Ukrainy, Litwy, Irlandii, Włoch, Francji, Słowenii, a nawet
Korei Południowej i po raz pierwszy z RPA. Wiele, z kilku tysięcy prezentowanych
tam maszyn, to światowe premiery na rynku polskim, często będące świadectwem niezwykłego postępu technologicznego.
Targom towarzyszyło wiele ważnych ogólnopolskich wydarzeń. Wśród nich m.in.
finał Olimpiady Młodych Producentów Rolnych, w którym Państwowa Inspekcja
Pracy uczestniczyła w komisji oceniającej i ufundowała nagrodę w formie laptopa. Na uroczystej gali wręczono najważniejsze dla producentów maszyn rolniczych nagrody, tj.: Puchar Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, statuetki Maszyna Rolnicza Roku, nagrody Stowarzyszenia Naukowo Technicznego Inżynierów
i Techników Rolnictwa, Znaki Bezpieczeństwa KRUS, a także znaki promocyjne
Wyrób na medal, przyznawane przez Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
z Poznania.
Stanisław Golmento OIP Kielce
Fot. Jerzy Janusz

Generator pomysłów
Napis na plakacie Komu zależy na tobie? wita każdego, kto
wchodzi do hali produkcyjnej zakładu Eaton Automotive Components w Tczewie. Pod nim znajdują się dziesiątki podpisów
pracowników fabryki. Są one swego rodzaju potwierdzeniem
wzięcia odpowiedzialności za bezpieczeństwo w zakładzie,
w którym montowane są sprężarki. W ten sposób firma propaguje ideę Kultury bezpieczeństwa według której, to właśnie
od jednostki, pojedyńczego człowieka rozpoczyna się przenoszenie bezpiecznych zachowań do życia codziennego i otaczającego nas świata.
Eaton Automotive Components w Tczewie należy do międzynarodowej korporacji,
której największe zakłady znajdują się
w Stanach Zjednoczonych. Kierownikiem
bhp i ochrony środowiska jest od ubiegłego roku młoda kobieta, Patrycja Derda.
Decydując się na pracę w tej fabryce, dobrze wiedziała, że poziom bezpieczeństwa
jest tam bardzo wysoki. Najwyższy spośród tych zakładów, w których już pracowała. Są wdrożone różne programy, np. angażujące pracowników w działalność związaną z usuwaniem nieprawidłowości. W zakładzie, który liczy obecnie prawie 250
pracowników, podejmowano różne działania, także akcje korporacyjne dotyczące
bezpieczeństwa pracy.
Krzysztof Kosecki, szef malborskiego Oddziału w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Gdańsku, zajmujący się nadzorem rynku, po raz pierwszy przyjechał
do zakładu Eaton na kontrolę. Wiązała
się ona m.in. ze sprawdzeniem prawidłowości działania jednej z maszyn. Kolejny
raz odwiedził go, by zachęcić Tomasza
Zwarę, dyrektora fir my w Tczewie,
do udziału w konkursie Państwowej Inspekcji Pracy Pracodawca – organizator
pracy bezpiecznej. Na początku – w fabryce byli sceptycznie nastawieni do tego
pomysłu. Urząd kojarzył im się wyłącznie z kontrolą, a ta nie zachęca do kontaktów nawet wówczas, gdy w firmie wszystko jest w porządku. Szefowa od bhp wspo-

mina, że ów opór przełamało dopiero to
spotkanie z inspektorem pracy, które było pewnego rodzaju weryfikacją dokonań
firmy. Ona wypadła pozytywnie, zwłaszcza
na tle innych zakładów z branży. Ostatecznie, w ubiegłym roku Eaton stanął
w szranki konkursowe z innymi firmami
nie tylko z Pomorza, ale i z całej Polski.

489 dni bez wypadku
Nie zapory, przy których w dzień
i w nocy są strażnicy, a drzwi na halę produkcyjną zakładu są, tak naprawdę, wejściem do fabryki. Jej charakterystycznym
elementem jest duża tablica ze świetlnymi znakami, które pokazują aktualną sytuację wypadkową w zakładzie. One nie tylko infor mują, ale przede wszystkim
ostrzegają. Jeśli świeci się czer wone światło, to oznacza, że wypadek zdarzył się
w ciągu minionych 48 godzin. Wyświetlenie żółtego światła jest znakiem, że do wypadku doszło w ostatnich 14 dniach. Najbardziej pożądane zielone światło wskazuje na bezwypadkową działalność zakładu
przez dłużej niż dwa tygodnie.
Obok wejścia na halę znajduje się kalendarz bezpiecznej pracy, w którym każdego dnia można sprawdzić, jak długo
w zakładzie nie było wypadków. Aktualna
liczba 311 dni jest powodem zadowolenia szefowej bhp, która podkreśla jednak,
że nie stanowi ona rekordu. Ten odnoto-

Przy wejściu do fabryki zawieszony jest duży plakat informujący o obowiązujących w zakładzie procedurach. Dotyczą one wszystkich bez wyjątku, nie tylko gości odwiedzających zakład, ale również inspektorów pracy czy pracowników firm zewnętrznych współpracujących z Eatonem. Przed każdym wejściem do hal produkcyjnych muszą obowiązkowo przejść szkolenie, pobrać i założyć środki ochron indywidualnych oraz wyjaśnić, w jaki sposób będą wykonywać pracę, by nikomu się nic nie stało.
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wano w 2009 i kolejnym roku, i wyniósł
on 489 dni.
W fabryce równie skrupulatnie jak wypadki, odnotowywane są zdarzenia potencjalnie wypadkowe. Dane przekazywane
są do wszystkich zakładów działających nie
tylko w Europie, ale na całym świecie. Dotyczy to również dobrych praktyk. Bardzo
ważny jest przy tym przepływ informacji,
bo od niego m.in. zależy wdrożenie różnych rozwiązań, także tych zapobiegających zagrożeniom. Pracownicy z fabryki
w Tczewie rozmawiają o tym z behapowcem w trakcie szkoleń czy spotkań, również tych niezaplanowanych, jak te w styczniu br., kiedy to aż dwukrotnie wstrzymywano na pół godziny produkcję. Powodem
był wypadek, do którego doszło w fabryce
należącej do korporacji, chociaż znajdującej się poza Polską. Pracownicy zostali poinformowani, na co szczególnie mają zwrócić uwagę, by nie powtórzyła się podobna

niem stop produkcja i wiązało się z natychmiastowym usunięciem zagrożenia.
W tczewskiej fabryce zdarzyło się tak trzykrotnie. Dwa razy chodziło o niesprawną
gaśnicę, raz dotyczyło to niedziałającej
kurtyny świetlnej, która z pewnym opóźnieniem wykonywała pracę. Nie stanowiła jednak bezpośredniego zagrożenia dla
operatora.
Żółta kartka dotyczyła luźnego oprzyrządowania na maszynie, które powstało
w wyniku obluzowania śruby. Istniało niebezpieczeństwo, że urządzenie spadnie
na pracownika. Ten w porę zauważył to
i zgłosił swojemu brygadziście. Po szczegółowej analizie, zarówno pod kątem przyczyn, jak i sposobów wyeliminowania nieprawidłowości stwierdzono, że prawdopodobną przyczyną była wada konstrukcyjna, bowiem ruch oprzyrządowania powodował odkręcanie śruby. To z kolei wynikać mogło z jej zmodyfikowania, dlatego zmieniono sposób montażu śruby
i po sprawdzeniu urządzenia dopuszczono
go do pracy, a informacje na ten temat
przekazano do wszystkich fabryk działających w ramach korporacji. Skorygowano
ocenę ryzyka oraz dokonano przeglądu innych maszyn pod kątem występowania
podobnego systemu mocowania oprzyrządowania.

Premiowane pomysły

sytuacja. W związku z tym zdarzeniem,
wszędzie polecono wdrożyć siedem zadań,
tzw. dobrych praktyk.

Czerwona, zielona i żółta
W korporacji organizowane są telekonferencje. Ostania dotyczyła oznaczania
miejsc niebezpiecznych w fabrykach i wiązała się z zatrzymaniem na kilkadziesiąt
minut produkcji po to, by mogli spotkać
się wszyscy, także operatorzy. Dostali
po trzy kartki w różnych kolorach. Czerwone oznaczały wysokie ryzyko wypadku, żółte – potencjalne ryzyko wypadku.
Nalepki w kolorze zielonym wskazywały
miejsce do poprawy. Operatorzy wraz
z tzw. opiekunami chodzili wzdłuż linii
produkcyjnych i według własnego uznania
naklejali kartki. Oznaczenie w kolorze
czer wonym było jednoznaczne z poleceI P 4/2012

W centralnej części głównej hali fabryki znajduje się Skrzynka bhp. Obok niej leżą specjalne formularze, na których pracownicy mogą wpisywać zauważone sytuacje potencjalnie wypadkowe. Za to, zgodnie z systemem E-STAR, który działa
w zakładzie, można – na wniosek szefowej
bhp – dostać pochwałę lub nagrodę finansową. W Skrzynce bhp znalazły się
np. infor macje o ostrych krawędziach,
które należy zabezpieczyć lub braku wymalowanych linii ostrzegawczych. Jedno
z ostatnich zgłoszeń dotyczyło nieprawidłowego zachowania firmy zewnętrznej,
której pracownicy w zły sposób układali
odpady. Przy wyjściu z hali, gdzie odbywa
się montaż sprężarek, stoją duże pojemniki na śmieci, uwzględniające ich segregację. W fabryce nikt nie chce i nie może
tracić czasu na porządkowanie odpadów,
które nie byłyby segregowane. Tego wymagają również procedury obowiązujące
w całym koncernie.
Kolejnym pomysłem na włączanie pracowników w system służący zapewnieniu
bezpieczeństwa pracy w Eaton w Tczewie
4/2012 2P

Firma zewnętrzna przeprowadziła w Eatonie ocenę zagrożeń maszyn i urządzeń.
Wkrótce zakład czekają audyty związane z oceną ergonomiczną. Wcześniej powstał
zespół ds. ergonomii, w skład którego wszedł behapowiec, przedstawiciele działów utrzymania ruchu i technologicznego. Osoby te zostały przeszkolone pod kątem przeprowadzenia wstępnej analizy związanej właśnie z ergonomią pracy. Zaczęli od końcowego etapu produkcji, który wiąże się z dźwiganiem. Powstał nowy
typ wózka, dzięki któremu wyeliminowano dźwiganie z dolnej półki, na której znajdują się gotowe sprężarki. Spowodowało to, że pracownicy nie muszą się już schylać, gdy przenoszą ciężar. Wkrótce, także tam pracę tę wykonają manipulatory, które już pracują w innej części zakładu.

jest tzw. Generator pomysłów. Polega
na zgłaszaniu przez pracowników różnych
pomysłów, za które po ocenie komisji
i wdrożeniu, ich autorzy są wynagradzani.
Najwyżej oceniane są te, które dotyczą zagadnień bhp i one są najlepiej premiowane. W różnych systemach zarządzania
bezpieczeństwem, a fabryka sprężarek
ma ich dwa, to są niezwykle istotne sprawy. Decydujące przy tym znaczenie ma
konsekwencja w działaniu, która – jak
twierdzą niektórzy specjaliści zarządzania bezpieczeństwem – daje 90% gwarancję powodzenia. Przemawiają za tym proste wyliczenia ekonomiczne, z których
wynika, że jeżeli np. w fabryce produkującej przez osiem godzin 200 tys. puszek
dojdzie do wypadku i wstrzymania produkcji na kilka godzin, to pociąga to za sobą olbrzymie koszty będące stratą firmy.
Oprócz kosztów samego wypadku czy niewyprodukowania tych puszek dochodzą
np. koszty niedostarczenia ich do kontrahenta, który może zmienić producenta.
System zarządzania musi być szczelny,
gdyż jego przerwanie na jakimś etapie
powoduje załamanie. Najważniejszym elementem w tym łańcuchu jest właśnie bezpieczeństwo, bo to ono właśnie determinuje osiągnięcie efektu.
W Eatonie na dwóch liniach produkcyjnych odbywa się składanie sprężarek z gotowych podzespołów. Ważnym etapem
jest proces mycia. Odbywa się poprzez kąpiel w chemicznych środkach myjących,
w temperaturze 60oC, która jest graniczną dopuszczalną temperaturą, jeśli chodzi
o techniczne bezpieczeństwo pracy. Tego
nie robią jednak pracownicy fabryki, lecz
firma zewnętrza, którą specjalnie zakontraktowano do zadań przy substancjach
chemicznych i odpadach. To specjaliści
w tej dziedzinie, którzy przeszli wszelkie
potrzebne szkolenia. Takie rozwiązanie
wpisuje się w system zarządzania bezpieczeństwem, zgodnie z którym, trudne
i niebezpieczne prace są cedowane
na podwykonawców, a ci – oczywiście – są

również szkoleni i kontrolowani pod kątem bhp przez właściwe służby fabryki.
Prezentując linię powlekania rotorów,
czyli metalowych wir ników specjalnym
proszkiem, specjalistka bhp tłumaczy, że
występujące tu zagrożenia są związane
np. z nakładaniem wirników na haki. Operatorzy muszą pracować w rękawiczkach,
okularach ochronnych, specjalnych butach i strojach ochronnych, o czym informują graficzne opisy. Proszek grafitowy
nakładany jest w pomieszczeniu zamkniętym, gdyż jest to strefa zagrożenia wybuchem, podlegająca cyklicznej weryfikacji.
Tam mogą wchodzić tylko osoby upoważnione, np. technolog, który jest odpowiedzialny za tę linię. Wszyscy pracownicy mają białe, antystatyczne stroje, które
mają również zapobiegać zapłonowi w kabinie powlekania, gdzie znajduje się z pył
grafitowy. W połączeniu z powietrzem
może stanowić mieszaninę wybuchową,
gdy znajdzie się tam człowiek, który gromadzi na sobie energię elektryczną o potencjale od 20 do 30 kV. To jest wartość
wystarczająca do spowodowania zapłonu.
Dlatego tak ważne jest stosowanie określonych procedur bezpieczeństwa.
Poddane procesowi powlekania rotory są dokładnie zabezpieczane folią, żeby
się nie kurzyły. Czystość w fabryce Eaton
Automotive musi być na najwyższym poziomie, bo ona gwarantuje niezawodność
produktu, jakim są sprężarki.

Dźwiganie bez dźwigania
Patrycja Derda wskazuje na dwa manipulatory, które są najświeższym nabytkiem firmy. Mają wyeliminować dźwiganie przez pracowników gotowych komponentów, czyli sprężarek, które trzeba
przenosić między stanowiskami. Każda
z nich waży 23 kg. Przenoszenie takiego
ciężaru może powodować urazy kręgosłupa i jego trwałe zmiany. Dotychczas przeciwdziałać temu miały specjalne pasy,
w które wyposażeni byli pracownicy, a ta-
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kże rotacyjny system pracy. Przy dwunastogodzinnym czasie pracy, do zmiany
brygady dochodzi trzy razy, a więc co
cztery godziny. Ten nadzorowany przez
brygadzistę system, nie tylko chroni zdrowie pracowników, ale pozwala wyeliminować monotonię w pracy. Ona również
stanowi zagrożenie, bo może prowadzić
do wypadków i powodować przeciążenie
psychiczne.
Wkrótce fabryka planuje zakup kolejnych dwóch manipulatorów. Wówczas,
na tym odcinku produkcji, dźwiganie zostanie zupełnie wyeliminowane.

Maszyna na kłódkę
Każdy pracownik utrzymania ruchu,
gdy przystępuje do pracy przy maszynie,
musi mieć pewność, że jest ona wyłączona i nie stanowi żadnego zagrożenia. Naprawiając maszynę, musi zablokować
urządzenie, żeby nikt przypadkowo go nie
uruchomił. Do tego służy imienna kłódka,
obok której wieszana jest tabliczka informująca o założeniu blokady. Wszystkie
zawory i blokady są oznaczone określonymi kolorami, wśród których np. niebieski
dotyczy energii. To są bardzo istotne procedury, za dopełnienie których odpowiedzialni są właśnie pracownicy utrzymania ruchu.
W Eatonie nie było żadnych ciężkich
wypadków. Lekkie zaś dotyczyły np. skaleczenia palców. W bieżącym roku doszło

do jednego wypadku w wyniku zablokowania kosza w myjce, który pracownik chciał
odblokować. W efekcie został uderzony
przez spadające drzwi oddzielające poszczególne komory myjki, podczas próby
naprowadzenia kosza na właściwą pozycję. Pracownik nie odniósł żadnych poważnych obrażeń. Dla firmy była to jednak
nauka, by wprowadzić zakaz zbliżania się
i wykonywania napraw, które nie wynika-
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ją z obowiązków na danym stanowisku
pracy, a więc nie są zgodne z procedurami dla miejsca pracy i urządzenia. Cyklicznie powtarzane są szkolenia na ten
temat, by utrwalać wiedzę m.in. o tym, że
od wszelkich napraw są specjalnie przeszkoleni pracownicy utrzymania ruchu,
którym należy zgłaszać wszelkie zauważone nieprawidłowości. Operatorzy mogą
wykonywać wyłącznie te prace, które mają wpisane w instrukcji.

Najlepsza inwestycja
W fabryce każdy operator potrafi dokładnie opisać zdarzenia niebezpieczne,
nawet te, do których doszło nawet kilka lat
temu. Uczestnicząc w szkoleniach, opowiadają o nich i o swoich odczuciach.
Wspólnie zastanawiają się, dlaczego doszło do danej sytuacji i jak na przyszłość jej
uniknąć. To jest najtrudniejszy element
zarządzania bezpieczeństwem pracy, polegający na tym, aby samych pracowników
zaangażować w proces wyszukiwania i zgłaszania zagrożeń. Dlatego coraz częściej
w dobrych fabrykach pieniądze przeznaczone na poprawę bezpieczeństwa przenoszone są tam, gdzie pracują ludzie. Oni
przecież najlepiej wiedzą, gdzie są zagrożenia, jak najlepiej im przeciwdziałać i, co
w pierwszej kolejności zrobić, by je zlikwidować. Pracownicy w trosce o własne
zdrowie i życie najlepiej zadbają o bezpieczeństwo pracy. Należy ich za to

premiować, bo to jest najlepsza inwestycja i najwłaściwiej wydane pieniądze. Na poparcie tych słów, specjalistka
od bhp w tczewskiej fabryce pokazuje barierkę w kolorze żółto-czarym, którą wykonano na wniosek zgłoszony przez pracownika. Zabezpiecza ona przed dostępem
do zaworów i maszyny, a więc także
przed jej przypadkowym uszkodzeniem
np. w czasie manewru wózkiem. Koszt za-

instalowania takiego zabezpieczenia jest
nieporównywalnie mniejszy niż koszt
ewentualnej naprawy drogiej maszyny,
o kosztach wstrzymania produkcji, gdyby
zaszła taka konieczność, nie wspominając.
W fabryce sprężarek pozabezpieczane
są rozmaite elementy maszyn i urządzeń,
niemal wszystkie z inicjatywy pracowników, którzy otrzymują za to nagrody finansowe. Tak w praktyce działa wspomniany
wcześniej Generator pomysłów. To jest
autorski program wdrożony przez Eaton.
Pomysły zgłaszane przez pracowników
dotyczą nie tylko bhp, ale i jakości, produktywności. Jednak te, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo pracy są najwyżej
premiowane. Patrycję Derdę, dla której
Eaton jest trzecią fabryką, w której jest
behapowcem bardzo zaskoczyło, że pracownicy z własnej inicjatywy rozwiązują
jakieś problemy. Gdy np. zauważyli, że
bardzo drogie oprzyrządowanie maszyny
może spaść i zepsuć się lub zniszczyć,
a do tego jeszcze dotkliwie poranić pracownika, zaprojektowali i zamontowali
uniemożliwiającą to specjalną blokadę.
Kolejnym, jednym z wielu pomysłów
zgłoszonych przez pracowników, jest kula zamontowana na końcu wystającego
zaworu, który wcześniej był zabezpieczony gąbką. Ona była nietrwała w przeciwieństwie do ebonitowej kuli, która
sprawdza się znakomicie. Ten i wszystkie
inne pracownicze pomysły są oznaczone
specjalną naklejką z napisem Generator
pomysłów.
Jeśli chodzi o wymianę informacji na temat dobrych praktyk wykorzystywanych
w Eatonie, to odbywa się ona głównie w obrębie korporacji. Coraz częściej jednak
zdarza się, że inni pracodawcy zwracają się
z pytaniami o różne rozwiązania stosowane w fabryce sprężarek, która po zdobyciu
najwyższego lauru w konkursie Państwowej Inspekcji Pracy uzyskała tytuł Pracodawcy – organizatora pracy bezpiecznej.
Władze korporacji doceniają to i chcą, by
inne fabryki wzięły przykład z tej w Tczewie. Świadczyć może o tym zamieszczenie
informacji na głównej stronie internetowej firmy Eaton Automotive Components
w Stanach Zjednoczonych. Nacisk na bhp
w polskiej fabryce jest bardzo duży,
a wszelkie podejmowane w związku z tym
działania są permanentne, w myśl powiedzenia, zgodnie z którym: nigdy przecież
nie jest aż tak dobrze, żeby nie mogło być
jeszcze lepiej.
Beata Pietruszka-Śliwińska
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Wydawnictwa PIP
Tegoroczny plan wydawniczy obejmuje kilkadziesiąt pozycji, wśród których znaczącą część stanowią nowości
wydawnicze. Specjalistyczne publikacje wesprą przedsięwzięcia prewencyjne i edukacyjne Państwowej Inspekcji
Pracy, w tym kampanie Poznaj swoje prawa w pracy, Stres
i inne czynniki psychospołeczne związane z pracą oraz projekt dla branży budowlanej pod hasłem Szanuj Życie. Profesjonaliści pracują bezpiecznie.
Obok nowości, przewidywane są wznowienia pozycji
wartościowych i cieszących się dużym zainteresowaniem odbiorców. Jest to konieczne ze względu na wyczerpanie się dotychczasowego nakładu bądź potrzebę aktualizacji. I tak, w nakładzie 10 tysięcy egzemplarzy wydrukowany został już poradnik dla pracownika Stres w pracy, cieszący się dużym wzięciem nie tylko wśród pracowników, ale też pracodawców.
W niedługim czasie okręgowe inspektoraty pracy otrzymają kolejne wydanie uaktualnionej broszury pt. Prawo
pracy. Informator. Jej poprzedni tytuł Prawo pracy. Informator dla pracodawcy
został nieco zmodyfikowany ze względu
na to, że publikacja
zawiera wiele istotnych
i przydatnych informacji, również z punktu
widzenia pracownika.
Jest to zatem użyteczny informator dla obu
stron stosunku pracy
i in nych za trud nio nych.

użytkowania. Przedstawiono w niej opis minimal nych wy ma gań
technicznych i przykłady dzia łań do sto so waw czych, a ta kże
obowiązki pracodawcy związane z wyposażaniem stanowisk pracy w nowe maszyny.
Pod kre ślo na zo sta ła
rola norm zharmonizowa nych w pro ce sie
kształtowania bezpieczeństwa użytkowania
maszyn. Broszura zawiera też wskazówki
pozwalające określić,
czy przeprowadzona
modernizacja maszyny była na tyle głęboka, że maszyna powinna być zakwalifikowana jako nowa.

Po aktualizacji tekstu,
do drukarni trafi także

broszura pt. „Prawo pracy,
pierwsze kroki”.
Na stronie internetowej
PIP dostępna jest uaktualnio na wer sja wy da nia
z 2010 roku publikacji
„Bezpieczeństwo użytkowania maszyn” Włodzimierza Łabanowskiego.
Broszura liczy 52 strony.
Jest przeznaczona dla
pracodawców użytkujących maszyny i innych
osób odpowiedzialnych
za bezpieczeństwo ich
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Iławskie Przedsiębiorstwo Budowlane

Dobre praktyki
w zatrudnianiu pracowników
Polityka kadrowa jest składową polityki
przedsiębiorstwa. Stanowi naturalne następstwo opracowanych wizji, misji i strategii kadrowej. Jednym z elementów polityki
personalnej jest planowanie potrzeb oraz rekrutacja, której celem jest nie tylko utrzymanie odpowiedniej liczby zatrudnionych, lecz
przede wszystkim wybór osób, które ze
względu na ich charakter i osobowość, wpiszą się w image firmy. Osób posiadających
właściwe umiejętności i kwalifikacje, gotowych do dalszego rozwoju.
Iławskie Przedsiębiorstwo Budowlane „IPB” Sp. z o.o. zatrudnia 243 pracowników, z czego 58 osób to pracownicy zatrudnieni na stanowiskach nierobotniczych. Spółka posiada określoną
strukturę organizacyjną, która definiuje schemat relacji, zależności funkcjonalnych i hierarchicznych zachodzących pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi.
Barbara Rulkiewicz-Sławińska, jest kierownikiem Zespołu ds. Pracowniczych w Iławskim Przedsiębiorstwie Budowlanym
. Opowiada, jak odbywa się rekrutacja, która zawsze jest ukierunkowana na pozyskiwanie pracowników o dużym potencjale,
nastawionych na dalszy rozwój.

Klucz do sukcesu
Od początku istnienia „IPB” Sp. z o.o. przywiązywała ogromną wagę do odpowiednio prowadzonego procesu rekrutacji oraz
adaptacji nowo zatrudnionych pracowników. Za wdrożenie w życie polityki personalnej odpowiada przed naczelnym kierownictwem dział personalny, który przede wszystkim służy pracownikom. Musi dbać o dobrą komunikację i bieżący przepływ informacji pomiędzy pracodawcą a pracownikami. – To z nami potencjalny pracownik ma swój pierwszy kontakt, dlatego przywiązujemy wagę do prezentacji przedsiębiorstwa, prowadzenia rozmów informacyjnych, wstępnych i współpracy z instytucjami pośredniczącymi w poszukiwaniu pracowników. Dotyczy to zarówno pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
jak i nierobotniczych.
Punktem wyjścia jest ustalenie zapotrzebowania na pracowników opracowywanego na podstawie ustalonego Planu zatrudnienia oraz zapotrzebowania bieżącego wynikającego np. ze
zmian organizacyjnych. Plan zatrudnienia przygotowywany jest
zgodnie z wewnętrzną procedurą Zarządzania Zasobami Ludzkimi z uwzględnieniem Kierunków działań przedsiębiorstwa na dany rok kalendarzowy.
Przed przystąpieniem do rekrutacji na określone stanowisko
konieczne jest w pierwszej kolejności dokładne zapoznanie się
z charakterem pracy, zakresem obowiązków i odpowiedzialności
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na danym stanowisku. Na tej podstawie określane są kryteria stosowane przy wstępnej selekcji ofert pracy.

Zanim trafi na budowę
Jeśli chodzi o stanowiska robotnicze, to Zespół ds. Pracowniczych wraz z kierownikiem Zespołu ds. Wykonawstwa określa
wymagane kompetencje, takie jak: wykształcenie, szkolenia,
umiejętności i doświadczenie wymagane na danym stanowisku.
Kompetencje te dla pracowników fizycznych są również określone wg tabeli kategorii zaszeregowania. Nierzadko przy obsadzaniu stanowiska robotniczego, prowadzone są konsultacje z brygadzistą, do którego brygady zostanie przydzielony nowy pracownik. W ten sposób uzyskiwane są wszelkie informacje niezbędne do przeprowadzenia prawidłowej rekrutacji.
Po konsultacji i akceptacji dyrektora ds. technicznych oraz
zgodzie zarządu przeprowadzana jest wstępna selekcja ofert
pracy. Podania pracowników: CV oraz listy motywacyjne dostępne pracodawcy, są analizowane pod kątem potrzeb i wytyczonych wcześniej kompetencji. W zależności od liczby przyjmowanych pracowników wybierane są oferty najbardziej zbieżne z zapotrzebowaniem oraz oczekiwaniami kandydatów. Osoby te proszone są na rozmowy kwalifikacyjne do siedziby firmy. Bierze
w nich udział pracownik Zespołu ds. Pracowniczych oraz kierownik Zespołu ds. Wykonawstwa. Przeprowadzana rozmowa kwalifikacyjna jest niezwykle ważnym elementem w całym procesie
rekrutacji. Ma ona na celu omówienie, czy – jak niektórzy mówią – sprawdzenie zgodności danych podanych w CV z realną
znajomością zagadnień i posiadanym doświadczeniem. Pracownik jest dokładnie informowany o charakterze pracy na danym
stanowisku, o miejscu i czasie pracy, również o podległości zawodowej. Sam może przedstawić swoje oczekiwania związanymi
z pracą na danym stanowisku.
Po przeprowadzeniu rozmów pracownik Zespołu ds. Pracowniczych oraz kierownik Zespołu ds. Wykonawstwa, na podstawie dostępnych danych, dokonuje wyboru kandydata, który zatwierdzany jest (bądź nie) przez dyrektora ds. technicznych oraz zarząd
spółki. Jeżeli wybór został zaakceptowany, osoba ta ponownie proszona jest do siedziby pracodawcy, gdzie jeszcze raz zostaje szczegółowo omówiony zakres odpowiedzialności i obowiązków na stanowisku pracy, warunki pracy i płacy. Osoba taka zapoznaje się
z regulaminami wewnętrznymi: Pracy, Organizacyjnym i Wynagradzania, a w razie wątpliwości i pytań pracownik Zespołu ds. Pracowniczych udziela odpowiedzi bądź omawia lub tłumaczy dane zagadnienia. Osoba taka zostaje również poinformowana o przysługujących jej uprawnieniach wynikających z Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz o dostępnym dobrowolnym dodatkowym ubezpieczeniu, ewentualnym dojeździe
do pracy w przypadku osób pracujących na budowach poza siedzibą firmy. Informowana jest również o możliwościach podwyższania kwalifikacji zawodowych. Firma często kieruje pracowników
na specjalistyczne kursy np. operatorów maszyn budowlanych.
Jest to niezwykle ważny aspekt dla pracodawcy, ale również dla
pracownika rozpoczynającego karierę zawodową w „IPB” Sp. z o.
o., który widzi, że dzięki temu może podnieść swoje kompetencje,
zwiększyć w ten sposób efektywność pracy. Rozwijać siebie i swoje możliwości. To wszystko dzieje się jeszcze przed wysłaniem pracownika na stanowisko pracy np. na budowę. Osoba ta zostaje
oczywiście również przeszkolona przez głównego specjalistę ds.
BHP i P. Poż. W ten sposób firma pozyskuje odpowiednio przygotowanego i poinformowanego pracownika, który świadomie i pewnie przystępuje do pracy, bez poczucia niepewności, stresu czy
nieświadomości zadań.
Pracownik Zespołu ds. Pracowniczych często jeździ na budowy
spółki i rozmawia z nowo przyjętymi pracownikami na temat ich
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pracy, zadowolenia z niej bądź nie, ewentualnych problemów czy
uwag. W ten sposób firma ma pełną wiedzę, w jakim stopniu dana osoba zaadaptowała się na określonym stanowisku pracy, w danej brygadzie, jaki ma kontakt ze współpracownikami czy przełożonymi, którzy również udzielają bieżących informacji na temat
efektywności danej osoby lub postępów w pracy. W przypadku
młodych pracowników, niemających doświadczenia zawodowego,
którzy przyjmowani są do pracy w brygadach budowlanych, szczególny nacisk położony jest na prawidłowy proces ich adaptacji
i przyuczania do zawodu na danym stanowisku pracy.

Kluczowe dokształcanie
W przypadku osób zatrudnianych na stanowiskach nierobotniczych, tzw. umysłowych wstępna selekcja ofert pracy przebiega podobnie jak w przypadku pracowników zatrudnianych na stanowiska robotnicze. Różnica polega na tym, że kompetencje pracowników umysłowych na danych stanowiskach pracy są określane wg Stanowiskowych Kart Służb funkcjonujących w firmie.
W karcie takiej zawarte są wymagania kompetencyjne dla danego stanowiska, zależności służbowe, zastępstwa, zakres zadań
i obowiązków, uprawnienia i udzielone pełnomocnictwa, akty
normatywne obowiązujące pracownika oraz inne dodatkowe informacje. Oczywiście w początkowej fazie procesu rekrutacji nie
wszystkie te informacje są przekazywane potencjalnemu pracownikowi, gdyż nie są mu niezbędne.
Po selekcji ofert pracy przez Zespół ds. Pracowniczych – CV
wraz z listem motywacyjnym kandydatów przekazywane jest
do dyrektora danego pionu organizacyjnego do weryfikacji.
Po jego akceptacji oferty pracy trafiają do członka zarządu fir-

my, a np. w przypadku oferty pracy dla pracownika Zespołu ds.
Pracowniczych, do zastępcy prezesa – dyrektora ds. finansów
i zarządzania. Członek zarządu wyraża swoją opinię na temat
wskazanych ofert. W ten sposób, wstępnie określona grupa
osób proszona jest na indywidualne rozmowy kwalifikacyjne. Odbywają się one z udziałem kierownika danej komórki organizacyjnej, do której przyjmowany jest nowy pracownik oraz pracownika Zespołu ds. pracowniczych.
Charakter i specyfika rozmowy jest taka sama, jak w przypadku osób zatrudnianych na stanowiska fizyczne. Dodatkowo jednak w przypadku pracowników na stanowiska umysłowe prowadzona jest rozmowa na temat podnoszenia kwalifikacji zawodowych. W ten sposób firma zapoznaje się z opinią kandydata na temat samodokształcania się, podwyższania kwalifikacji zawodowych. Jest to bardzo ważne w przypadku pracowników na stanowiska nierobotnicze. Ma wręcz kluczowe znaczenie. Nierzadko
samych kandydatów również interesuje możliwość dokształcania
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się w trakcie zatrudnienia. Firma wspiera pracowników, którzy
podnoszą swoje kwalifikacje. Bywa, że kieruje ich na kursy specjalistyczne, które również dofinansowuje. Dotyczy to także studiów podyplomowych czy kursów przygotowujących do uzyskania niezbędnych uprawnień np. budowlanych.
W trakcie wstępnej rozmowy kwalifikacyjnej oceniana jest również osobowość kandydata pod kątem dopasowania do zespołu.
Wówczas pytany jest o osiągnięcia i zainteresowania. W ten sposób uzyskiwane są informacje dotyczące charakteru, usposobienia osoby, jej nastawienia i motywacji do pracy. Pozwala to
na wstępną ocenę, czy dana osoba odnajdzie się w nowym środowisku pracy, znajdzie wspólny język ze współpracownikami.
Po przeprowadzonych rozmowach z kandydatami, ich oferty
pracy wraz z załączoną opinią, oceną osób rekrutujących przekazywane członkom zarządu do weryfikacji. Oni, po konsultacji
osobami rekrutującymi, wybierają dwie-trzy osoby na rozmowę
z członkiem zarządu bądź dyrektorem danego pionu. Informacja
o osobach wytypowanych jest przedstawiana prezesowi zarządu
do ostatecznej akceptacji.
Proces adaptacji pracownika zatrudnianego na stanowisku
umysłowym wygląda trochę inaczej, niż w przypadku pracowników zatrudnianych na stanowiska fizyczne. Oprócz zapoznania
się z regulaminami, szkoleniem bhp i udzielaniem szczegółowych
informacji na temat przysługujących uprawnień, osoba taka jest
przedstawiana w każdej jednostce organizacyjnej, gdzie osobiście poznaje pracowników poszczególnych działów. Natomiast
kierownik działu zapoznaje ją ze specyfiką pracy w nim oraz informuje, na czym będzie polegała współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi. Nowo zatrudniony pracownik ma szansę
zapoznać się z załogą, porozmawiać, zapytać, nauczyć się procedur obowiązujących w firmie. Jest to świetna okazja do przełamania lodów, nawiązania kontaktów i koleżeńskich znajomości.
Jest to również okazja do oceny, czy dana osoba łatwo dostosuje się do zespołu współpracowników.
Po zapoznaniu się ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi
nowo zatrudniany pracownik jest przedstawiany prezesowi zarządu. Wraz z pracownikiem Zespołu ds. Pracowniczych udaje się
do niego na rozmowę. W jej trakcie pracownik uzyskuje informacje o firmie, jej misji i celach, zaś pracodawca ma możliwość poznać pracownika, jego zainteresowania czy plany na przyszłość.
W zależności od liczby ofert pracy czy rangi stanowiska, proces rekrutacji może również zawierać dodatkowe elementy, jak
np. testy ze znajomości ogólnej zagadnień na danym stanowisku
pracy, jak również sprawdzenie predyspozycji osobowościowych.
Proces rekrutacji jest modyfikowany i dostosowywany do bieżących potrzeb pracodawcy.
Myślę, że praktyki przy zatrudnianiu nowych pracowników
stosowane w Iławskim Przedsiębiorstwie Budowlanym „IPB” Sp.
z o.o. w Iławie są dobre, efektywne, korzystne dla pracownika
i pracodawcy, a przede wszystkim sprawdzone. Nowy pracownik
poznaje organizację, w której będzie pracował, jej struktury, misję i cel oraz kulturę organizacyjną i zasady działania. Zna swój
zakres zadań i obowiązków. Poznaje współpracowników i zależności służbowe. Wstępuje w szeregi firmy pewny, z entuzjazmem,
pozytywnie nastawiony na przyszłość i nową rzeczywistość. Jest
silnie umotywowany, wzrasta jego identyfikacja z wykonywanymi zadaniami i z firmą. Wspomagając adaptację pracownika, pracodawca nie tylko redukuje stres i napięcie związane ze zmianą,
ale sprawia, że szybciej osiągana jest pełna efektywność pracy
oraz włączenie do organizacji i życia społecznego.
Barbara Rulkiewicz-Sławińska
kierownik Zespołu ds. Pracowniczych
Iławskie Przedsiębiorstwo Budowlane
„IPB” Sp. z o.o. w Iławie
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Na Narodowy

przez Modlin
Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin
jest budowany na terenie dzielnicy Nowego
Dworu Mazowieckiego, położonej około 40 km na północ od centrum Warszawy.
Od czerwca br. będzie on pełnił rolę regionalnego lotniska użytku publicznego, uzupełniającego wobec Portu Lotniczego im.
F. Chopina. Lotnisko będzie obsługiwać
przewozy międzynarodowe na liniach krótkiego i średniego zasięgu oraz przewozy
krajowe pomiędzy portami regionalnymi.
Zgodnie z zapewnieniami władz mazowieckich oraz inwestora,
lotnisko zostanie oddane do użytku tuż przed rozpoczęciem Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej. Jego budowę skomplikował nieco protest ekologów, którzy sprzeciwiali się realizacji inwestycji.
Dopiero w końcu ub.r. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił
skargi kasacyjne organizacji ekologicznych od wyroku WSA również oddalającego ich skargi w sprawie decyzji środowiskowej.
Port lotniczy powstaje na bazie lotniska wojskowego, które
funkcjonowało w latach 1940-2000. Oficjalne rozpoczęcie budowy Portu Lotniczego w Modlinie odbyło się 8 października 2010
roku. Projekt terminalu pasażerskiego został wykonany przez
jednego z najbardziej znanych polskich architektów Stefana Kuryłowicza. Jego generalnym wykonawcą jest firma Mostostal
Warszawa w konsorcjum z hiszpańską firmą Acciona Infraestructuras S.A. z Madrytu.
Budowa lotniska w Modlinie jest jedną z wielu warszawskich
inwestycji UEFA EURO 2012 i objęta została projektem prewencyjno-promocyjnym Państwowej Inspekcji Pracy pod nazwą Bezpieczne budowanie. Działania te koordynuje Waldemar Spólnicki, nadinspektor pracy OIP w Warszawie. – Dobrze pamiętam, jak z niepokojem przyjechałem na prewencyjną wizytację
tej budowy w lutym br., gdy panowały ekstremalnie zimowe wa-
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runki. Wykonawcę lotniska w Modlinie znałem i pozytywnie
oceniałem poprzez pryzmat innych inwestycji. Jednak miałem
pewne obawy, co zastanę na tej budowie, położonej na uboczu,
wśród lasów i pól mazowieckich, gdzie od wielu miesięcy panował swoisty spokój, niezakłócany kontrolami. Niepokój okazał się
jednak bezpodstawny.
– Choć na początku skóra mi ścierpła na widok pracujących
na dachu terminala pracowników bez zabezpieczenia, to szybko
okazało się, że jest to obraz wypaczony, a pracownicy pracują
na specjalnej platformie, której nie było widać, gdyż umieszczono ją z drugiej strony.
Teren budowy jest ogrodzony solidnymi i estetycznymi metalowymi przęsłami, co zdaje się być potwierdzeniem budowlanego porzekadła, że dobrego wykonawcę można poznać po ogrodzeniu. Na budowie, zgodnie z prawem budowlanym, jest kierownik budowy, lecz reprezentuje on inwestora, a nie generalnego
wykonawcę. To rozwiązanie wydaje się być słuszne wobec faktu
prowadzenia przez inwestora, poza terminalem, szeregu innych
obiektów. Nowością jest pisemne scedowanie odpowiedzialności,
jaką ponosi jednoosobowo właśnie kierownik budowy, na wszystkich kierowników poszczególnych obiektów i odcinków robót.
Czy jest to zgodne z literą prawa budowlanego? Chyba można
mieć pewne wątpliwości i to mimo takiej organizacji budowy
i faktu, że kierownik uczestniczy we wszelkich jej procesach budowlanych, jak np. związanych z odbiorami czy kontrolami itp.
Większość robót na budowie lotniska w Modlinie wykonują podwykonawcy, początkowo w liczbie 300 osób, obecnie około 60.
Wśród zatrudnionych przez głównego wykonawcę są praktycznie
wyłącznie osoby z kierownictwa budowy w liczbie 10.
Modernizacją pasa startowego z drogami dojazdowymi i infrastrukturą zajmowała się firma ERBUD S. A z DEXTROL Sp.
z o.o. oraz ELEKTOMONT S.A.
Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia opracowali wszyscy
kierownicy robót poszczególnych obiektów. Został on zaakceptowany przez kierownika budowy. Podwykonawcy, wchodząc
na teren budowy, przedkładają generalnemu wykonawcy, zgodI P 4/2012

nie z umową, szereg dokumentów potwierdzających fakt przeprowadzonych szkoleń bhp, posiadanych badań lekarskich czy niezbędnych kwalifikacji pracowników. Wprowadzane maszyny,
urządzenia i elektronarzędzia muszą spełniać wymagania techniczne i posiadać stosowne certyfikaty, dopuszczenia itp. Choć
funkcjonują uproszczone procedury, w niczym nieprzypominające tych, które obowiązywały na budowie stadionów na EURO 2012, to jednak znacznie poprawiają one bezpieczeństwo. I tak np. wprowadzenie podwykonawcy odbywa się obecnie wyłącznie za wiedzą inwestora. Na początku był z tym pewien

problemem, o czym mogło świadczyć tworzenie tzw. długich łańcuchów firm podwykonawczych, z czym wiązały się przypadki
nieregulowania należności w terminie.
Koordynatorem ds. bhp na budowie lotniska w Modlinie jest
kierownik robót z Mostostalu Warszawa, który podlega głównemu kierownikowi robót i kierownikowi budowy, według zasady
dwa w jednym, jako osoby spełniającej wymagania, zarówno jeśli chodzi o służbę bhp, jak i kierowanie pracownikami. W jego
gestii jest sporządzanie zaleceń dla firm po przeprowadzonych
kontrolach bhp, dokumentowanych fotograficznie. Bolączką koordynatora jest zbyt małe zaangażowanie służb bhp podwykonawców w proces inwestycyjny.
Ważnym elementem bezpieczeństwa jest ocena ryzyka zawodowego, opracowywana przez wszystkich podwykonawców
na wszystkich stanowiskach pracy, z którą zapoznali się pracownicy. Jest jednym z elementów programu częstych instruktaży
bhp. Za łamanie przepisów z tego zakresu, w przypadku udowodnienia winy i po wcześniejszym ostrzeżeniu, stosowane są kary
pieniężne. Dotyczy to również zagubienia identyfikatorów, w które wyposażeni są wszyscy pracownicy budowy.
Ważnym elementem organizacji budowy są cotygodniowe narady koordynacyjne z podwykonawcami, Rady Budowy i narady
produkcyjne kierowników robót z podwykonawcami. Ze wszystkich sporządzane są notatki służbowe.
Szkoleniom wstępnym i instruktażowi stanowiskowemu podlegają wszyscy zatrudnieni na budowie lotniska Modlin, bez wyjątku. Potwierdzeniem tego są wpisy w Dzienniku Szkoleń
13 podwykonawców dla ponad 250 pracowników.
Stwierdzone nieprawidłowości w zakresie przestrzegania
przepisów bhp dotyczyły brakujących elementów balustrad
na rusztowaniu i poręczy na schodach. Wolną przestrzeń zabezpieczono taśmą ostrzegawczą, jak twierdzono – tylko chwilowo,
tak jak pozostawione przewody elektryczne na ciągach komunikacyjnych.
– Po przekazaniu szeregu dobrych doświadczeń z innych budów na EURO 2012 opuściłem budowę lotniska w Modlinie
w nadziei, że to, co już zrobiono w zakresie bhp, zostanie utrzymane lub poprawione, także przy wykorzystaniu informacji z pozostawionych tam wydawnictw PIP.
Waldemar Spólnicki
OIP Warszawa

Niebezpieczny układ
Inspektor pracy OIP Białystok przeprowadził
kontrolę stanowisk pracy na terenie terminalu przeładunkowego w miejscowości P. w woj.
podlaskim. Okazało się, że większość osób,
spośród zatrudnionego personelu, nie powinna podejmować pracy na wyznaczonych stanowiskach.
Inspektor ustalił, że na stanowisku opróżniania cystern kolejowych z parafiny, w kontenerowej kotłowni, zainstalowano kocioł parowy typu GOL -MET KP6-1100 o mocy 1100 kW. W celu
roztopienia zastygłej parafiny do wnętrza cysterny kolejowej
podawana była para podgrzana do temperatury ponad 130oC.
Roztopioną parafinę przetłaczano następnie do cystern samochodowych. Jeden z pracowników obsługujących w dniu kontroli tę
kotłownię legitymował się uprawnieniami, których ważność wygasła jakiś czas temu. Drugi natomiast miał wprawdzie ważne
uprawnienia, ale do innego rodzaju kotłów niż zainstalowane
na tym stanowisku przeładunku.
Na terenie terminalu dwóch mężczyzn prowadziło załadunek
soli drogowej do pojazdów ciężarowych. Obsługiwali ładowarkę
jednonaczyniową kołową marki Caterpillar 962H o pojemności
naczynia roboczego (łyżki) 3,8 m3. Jak się okazało, żaden z nich
nie posiadał uprawnień upoważniających do kierowania ładowarkami jednonaczyniowymi klasy II, tj. o pojemności naczynia roboczego do 5,0 m3.
Kolejne poważne uchybienia dotyczyły eksploatacji całego
zespołu przenośników taśmowych TEPRON-Radom wyprodukowanych w 1999 r. Każdy z trzech przenośników o długości 8,5 m
i szerokości taśmy 800 mm, wyposażony był w kosze zasypowe
znajdujące się poniżej poziomu terenu, w miejscu rozładunku wagonów kolejowych. W dniu kontroli, kiedy nie znajdował się
nad nimi żaden wagon, nie zadbano o ich zakrycie. Każdy z pracowników był zagrożony upadkiem. Dalsze oględziny wykazały
brak stałego zabezpieczenia przed dostępem do niebezpiecznej
strefy pracy układu, jak również brak stałej osłony w miejscu nabiegu taśmy na bęben napędowy przenośnika taśmowego.
Cały układ przenośników sterowany był z rozdzielnicy elektrycznej. W drzwiczkach rozdzielnicy umieszczono przyciski
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do uruchamiania i zatrzymywania wszystkich przenośników lub
każdego z osobna. Brakowało jednak opisu umożliwiającego
jednoznaczną identyfikację przeznaczenia poszczególnej grupy
przycisków. Drzwiczki rozdzielnicy zaś zamykano jedynie stalowym haczykiem z drutu. Można powiedzieć, że właściwie zostawiono wolny dostęp do wnętrza rozdzielnicy, gdzie znajdowały
się urządzenia elektryczne zasilane prądem trójfazowym. Nikt,
spośród osób zatrudnionych w zakładzie, nie posiadał świadectwa kwalifikacyjnego grupy 1 do obsługi urządzeń elektrycznych.
Czterech z dwunastu zatrudnionych w ter minalu pracowników nie miało aktualnego przeszkolenia okresowego w zakresie bhp. Jeden z pracowników, zatrudniony jeszcze w 2007 r.,

Pod
inspektorską
lupą

Beztroska na budowie
Już w pierwszym dniu kontroli inspektorzy Okręgowego Inspektoratu Pracy
w Białymstoku wydali, podlegający natychmiastowemu wykonaniu, nakaz wstrzymujący prowadzenie prac montażowych konstrukcji dachu oraz prac budowlanych, prowadzonych na poziomie I i II kondygnacji
budynku w Zambrowie.
Prace polegające na montażu elementów konstrukcji dachu na wysokości około 10 m wykonywało sześciu ludzi w ramach zawartych z przedsiębiorcą umów-zlecenia. Pracowali bez jakiegokolwiek
zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości, co powodowało bezpośrednie zagrożenie ich życia i zdrowia.

I P 4/2012

4/2012 IP

został dopuszczony do pracy bez wymaganego szkolenia wstępnego w zakresie bhp. Kolejny pracownik nie wykonał badań
okresowych, potwierdzających zdolność wykonywania powierzanych zadań.
Inspektor pracy wydał, podlegający natychmiastowemu wykonaniu, nakaz skierowania czterech pracowników terminalu do innych prac oraz wstrzymał eksploatację układu przenośników taśmowych. Osoba odpowiedzialna została ukarana została mandatem w wysokości 2000 zł.

Na I i II poziomie budowanego obiektu
nie zabezpieczono otworów technologicznych, otworów przeznaczonych na otwory
okienne oraz nieobudowanych krawędzi
stropów, przed możliwością upadku z wysokości osób wykonujących tam prace.
W rusztowaniach systemowych metalo-

Robert Rogiński, Ewelina Koplińska
OIP Białystok

wych, budowlano-montażowych nie zapewniono poręczy ochronnych zabezpieczających przed upadkiem z wysokości,
desek krawężnikowych oraz stabilnego posadowienia. Na terenie wykonywanych
prac nie zabezpieczono też przewodów
elektrycznych zasilających maszyny oraz
urządzenia budowlane przed możliwością
uszkodzeń mechanicznych.
Inspektorzy stwierdzili ponadto poważne uchybienia w dokumentacji, m.in.
brakowało graficznego przedstawienia
rozmieszczenia urządzeń przeciwpożarowych, dróg dojazdowych, sprzętu ratunkowego, wewnętrznych i zewnętrznych stref
ochronnych, lokalizacji pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. W części opisowej
dokumentu zabrakło też informacji dotyczącej przewidywanych zagrożeń, informacji o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem
do realizacji prac szczególnie niebezpiecznych, informacji dotyczącej stosowania
środków ochrony indywidualnej, w tym zabezpieczających przed upadkiem z wysokości oraz innych środków ochrony indywidualnej oraz zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi.
Przedsiębiorca prowadzący prace budowlane został ukarany mandatem.
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Czego Jaś się nie nauczy…

Było ciekawie i wesoło – tak najczęściej odpowiadały dzieci pytane o wrażenia ze spotkania
z pracownikami Okręgowego Inspektoratu Pracy oraz przedstawicielami Wojewódzkiej Komendy Policji w Katowicach. W ramach programu Bezpieczne dziecko na wsi prowadzili prelekcje i rozmawiali z dziećmi o tym, jak powinny się zachowywać i postępować, by nie było to
dla nich jakimś zagrożeniem.
Tomasz Urban OIP Katowice

W tym roku organizatorzy odwiedzili dzieci z przedszkoli z powiatów tarnogórskiego, lublinieckiego,
myszkowskiego oraz pszczyńskiego – łącznie 1 063
dzieci. Głównym celem programu jest poprawa bezpieczeństwa wśród najmłodszych, mieszkających
na wsi. Uświadomienie im zagrożeń wynikających właśnie ze specyfiki miejsca ich zamieszkania i popularyzacja bezpiecznych zachowań.

Pogrążeni w smutku żegnamy

Romualda Burnosa
zastępcę głównego inspektora pracy
w latach 1984-1992
wieloletniego inspektora pracy
Zmarł 8 marca br. w Warszawie. W naszej pamięci pozostanie dobrym, szanującym innych, wymagającym – ale
przede wszystkim wyrozumiałym człowiekiem. Ceniliśmy go
za oddanie środowisku inspektorskiemu, kompetencję, profesjonalizm i zaangażowanie w zawodowe obowiązki oraz
za dbałość o pracowników.
Romuald Burnos urodził się w Bielicy w 1937 r. Był absolwentem Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego, którą ukończył ze specjalizacją transport leśny.
Pracował m.in. w Lasach Państwowych, w Elektromontażu-Północ, gdzie pełnił również funkcje kierownicze. Od 1965
r. związany z inspekcją pracy w Związku Zawodowym Pracowników Leśnych, w którym zajmował się zagadnieniami dotyczącymi bezpieczeństwa pracy w transporcie oraz eksploatacji i pozyskiwania drewna. W 1968 r. został kierownikiem Inspektoratu Pracy w Związku Zawodowym Pracowników Spółdzielczości Pracy – Zarząd Główny, gdzie piastował również,
w okresie późniejszym funkcje sekretarza Zarządu Głównego, a także przewodniczącego. Był niezwykle zaangażowany
w pracę związkową, zwłaszcza w zakresie ochrony pracy.

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że w dniu 5 marca 2012 r. po długiej
chorobie zmarł w wieku 61 lat
nasz kolega

Wiesław Kaczanowicz
nadinspektor pracy, w latach 2007-2009
okręgowy inspektor pracy Rzeszowie
Pracę w inspekcji pracy rozpoczął w roku 1999, a od roku 2000 jako inspektor pracy wykonywał czynności kontrolne. Podczas prowadzonych kontroli spokojnie, ale rzeczowo wymagał przestrzegania obowiązujących przepisów.
Z dużym zaangażowaniem doradzał i współpracował ze
związkami zawodowymi. W roku 2007 główny inspektor
pracy powołał go na stanowisko okręgowego inspektora pracy w Rzeszowie, na którym pracował do roku 2009.
Zapamiętamy Go jako człowieka o dużym sercu i kulturze osobistej, życzliwego wobec wszystkich pracowników, często uśmiechniętego.
Żegnamy Go z wielkim smutkiem.
Kierownictwo i pracownicy
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie
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W 1981 r. został powołany na zastępcę przewodniczącego
Rady Ochrony Pracy przy głównym inspektorze pracy,
a od 1984 r. piastował stanowisko zastępcy głównego inspektora pracy. Sprawował nadzór nad działalnością Zespołu Prawnej Ochrony Pracy oraz Biura Administracyjno-Gospodarczego.
Od 1989 r. nadzorował pracę Zespołu Organizacyjnego. Pod jego kierownictwem znacząco zmodyfikowany został program
kształcenia kandydatów na inspektorów pracy. Współuczestniczył również w zmianach struktury organizacyjnej PIP.
Sympatię pracowników zaskarbił sobie dzięki temu, że nie
przechodził obojętnie obok problemów innych. Zawsze pomocny i uczynny wobec tych, którzy potrzebowali wsparcia. Był
człowiekiem skromnym, niepozbawionym poczucia humoru.
Dowodem uznania dla jego działalności zawodowej i społecznej są liczne odznaczenia m.in. Zasłużony dla Ochrony
Pracy, Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski, Honorowa Odznaka Spółdzielcza.
Pożegnaliśmy Go 13 marca br. na warszawskim Cmentarzu Bródnowskim. W imieniu kierownictwa Państwowej Inspekcji Pracy Ewa Dośla, dyrektor gabinetu GIP, powiedziała m.in. – Żegnamy wspaniałego człowieka, inspektora pracy, poważanego szefa, dla którego praca w inspekcji była powołaniem. Utożsamiał się z inspekcją, poświęcił jej swój
ogromny talent, wiedzę, potencjał i umiejętności. Budował
rangę inspekcji pracy jako państwowego organu nadzoru
i kontroli. Taka postawa bezsprzecznie zasługuje na wyrazy
najwyższego uznania (…).
Kierownictwo i pracownicy
Głównego Inspektoratu Pracy

Z wielkim żalem zawiadamiamy,
że 14 marca 2012 r. zmarł nagle

Jan Ćwiok
wieloletni inspektor OIP w Bydgoszczy,
w latach 1992-1999 zastępca okręgowego
inspektora pracy ds. nadzoru
Mówi się, że nie ma osób niezastąpionych… Jan jednak
do osób niezastąpionych należy. W sierpniu tego roku obchodziłby niecodzienny jubileusz 50. lat pracy. W Okręgowym Inspektoracie Pracy w Bydgoszczy rozpoczął ją
1 stycznia 1983 roku, początkowo jako podinspektor pracy, potem awansował na starszego inspektora pracy
– głównego specjalisty. Koordynował nadzór rynku, badał
przyczyny i okoliczności wypadków.
Aż trudno uwierzyć, że mówimy o nim w czasie przeszłym…
Kierownictwo i koledzy
z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy
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Wybuch na poddaszu
Po raz kolejny niesprawne urządzenie przyczyniło się do wypadku, w którym został poważnie
okaleczony jeden z pracowników zakładu mięsnego w województwie podlaskim. Pośrednią
przyczyną, jak to się zbyt często zdarza, były lekkomyślność i niefrasobliwość.
W zakładzie, który zajmował się produkcją mięsną, na co dzień
funkcjonowały dwie sprężarki tłokowe ze zbiornikami o pojemności 100 litrów. Ich zadaniem było uzupełnianie zapotrzebowania na powietrze przez urządzenia technologiczne. Jedna
z nich, wyprodukowana przez firmę Metabo, a eksploatowana
od 2007 r., pracowała na poddaszu ubojni. Jej zbiornik powietrza,
wyprodukowany we Włoszech, posiadał oznakowanie CE. Był badany na maksymalne ciśnienie próbne 16,5 bara, a ciśnienie robocze – zgodnie z deklaracją zgodności – ustalono na 11 barów.
Posiadał: wyłącznik ciśnieniowy (presostat) oraz zawór bezpieczeństwa wykalibrowany – również zgodnie z deklaracją zgodności
– na 10,4 bara. Manometr został ustawiony na ciśnienie 8 barów.
Sam zbiornik powietrza był podłączony przewodem do rozdzielacza z zamontowanym manometrem ustawionym na ciśnienie
7 barów, a stąd odbywało się zasilanie urządzeń technologicznych
pracujących na ciśnieniu roboczym 6 barów.
Właśnie ta sprężarka któregoś dnia przestała pracować. Zatrudniony na umowę-zlecenie konser wator urządzeń technicznych, posiadający aktualne uprawnienia kwalifikacyjne „E”
na sprężarki i instalacje sprężonego powietrza, wszedł na poddasze, aby zamontować nowe, sprawne urządzenie. Zauważył jednak, że manometr przy rozdzielaczu wskazuje ciśnienie robocze ponad 8 barów. Zamknął więc zawór odcinający
powietrze na przewodzie łączącym zbiornik z rozdzielaczem, wymienił manometr, otworzył zawór i chciał
sprawdzić ciśnienie na manometrze w zbiorniku powietrza. Gdy podszedł, zbiornik eksplodował. Wyrwa-

na sprężarka i szczątki zbiornika uderzyły mężczyznę, powodując liczne urazy, między innymi szyi i nóg.
Na podstawie zebranego materiału ustalono kilka przyczyn
tego tragicznego wypadku. Przede wszystkim sprężarka została ustawiona na nieszczelnym stropie, przez który przedostawały się opary dymu i wody, tworząc silnie erozyjne środowisko pracy. Kiedy zbadano szczątki zbiornika, okazało się, że jego ścianki były silnie skorodowane, a grubość blachy była poniżej dopuszczalnej normy. Pomiar grubości płaszcza zbiornika, wykonany przez inspektorów Urzędu Dozoru Techniczne-

go wykazał, że w niektórych miejscach grubość ścianki wynosiła od 1,3 do 2,2 mm. Z dokumentacji wynikało zaś, że – po
uwzględnieniu korozji – minimalna grubość płaszcza i dennicy
wynosi 2 mm przy grubości nominalnej blachy 3 mm.
Wśród innych przyczyn wypadku wymieniono:
G niezadziałanie osprzętu zabezpieczającego, czyli wyłącznika ciśnieniowego, ani osprzętu ciśnieniowego – zaworu bezpieczeństwa;
G niewykonanie odwodnienia zbiornika powietrza w okresach
przewidzianych w instrukcji producenta, co przyspieszyło jego
korozję;
G nieprzedmuchiwanie zaworu bezpieczeństwa, co pozwoliłoby na ustalenie, czy nie jest zatkany;
G utrudniony dostęp do sprężarki funkcjonującej w środowisku korozyjnym, przez co zaniedbywano jej odwodnienia i kontrolę zaworu bezpieczeństwa;
G eksploatowanie zbior nika ciśnieniowego bez odbioru
przez uprawniony organ;
G brak instrukcji obsługi sprężarki uwzględniającej dane techniczne i bezpieczeństwo pracy;
G bardzo prawdopodobna ingerencja nieupoważnionej osoby, jeśli chodzi o wyłącznik ciśnieniowy pracy sprężarki (podwyższenie ciśnienia
na wyłączniku ciśnieniowym nie spowodowało wzrostu ilości potrzebnego powietrza do urządzeń
technologicznych).
Na szczęście wypadek nie był śmiertelny. Uzmysłowił pracodawcy, że nawet tak
mały zbiornik ciśnienio
wy stanowi duże
Wyłącznik ciśnieniowy bez poza
gro
żenie dla perkrywy ze śladami regulacji śruso
ne
lu.
Dlatego też
by do ustawiania ciśnienia.
zainstalował dwie noPrzemieszczona sprężarka
we sprężarki o poze skorodowanym zbiornikiem
jem no ści zbior ni i rozdzielacz powietrza z mano- ka 150 l w łatwo dometrem na ścianie. Na stole
stęp nym miej scu.
czarna obudowa wyłącznika ci- Uzyskał też decyzję
śnieniowego.
organu UDT zezwalającą na eksploatację zbiorników ciśnieniowych.
Pracodawca został ukarany mandatem za niewłaściwą eksploatację zbiornika sprężonego powietrza, nieprzeprowadzanie wymaganych przeglądów i prac konser wacyjnych, dopuszczenie
zbiornika ciśnieniowego do eksploatacji bez decyzji uprawnionego organu oraz eksploatację sprężarki bez instrukcji obsługi pod względem technicznym i bezpieczeństwa pracy.
Michał Krętowski
OIP Białystok

