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Inspektor pracy jako oskarżyciel subsydiarny
Nierzadko spotyka się opinie, że rola inspektora pracy
w postępowaniu karnym w praktyce kończy się wraz ze
skierowaniem do prokuratury zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przez pracodawcę przestępstwa.
Świadczyć o tym mają nagminne umorzenia postępowań przygotowawczych, bądź wręcz odmowy ich wszczęcia przez prokuratorów, często bezrefleksyjnie
utrzymywane w mocy przez sądy rozpoznające zażalenia składane na takie decyzje przez inspektorów pracy.

Okładka:
fot. Jarosław Branicki

Marszałek Sejmu RP Ewa Kopacz
powołała z dniem 16 lipca br. Iwonę
Hickiewicz, dotychczasowego zastępcę głównego inspektora pracy
ds. organizacji, na stanowisko głównego inspektora pracy. Wcześniej,
tę kandydaturę pozytywnie zaopiniowały Rada Ochrony Pracy oraz
sejmowa Komisja do Spraw Kontroli
Państwowej.

Połączone komisje przyjęły sprawozdanie
Sejmowe komisje: do Spraw Kontroli Państwowej oraz Polityki Społecznej i Rodziny na posiedzeniu 26 lipca br. w gmachu parlamentu przyjęły sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2011 r. Przedstawiła je Iwona Hickiewicz, główny inspektor pracy.
Wcześniej dokument został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Ochrony Pracy
Stanowisko w sprawie sprawozdania, przyjęte przez radę 10 lipca na posiedzeniu plenarnym, omówiła jej przewodnicząca poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka. Zaprezentowała zalecenia i wnioski dotyczące usprawnienia procesu eliminowania nieprawidłowości w stosunkach pracy. Podkreśliła, że wymierne efekty ubiegłorocznych działań inspektorów pracy, takie jak: zlikwidowanie bezpośrednich zagrożeń dla życia i zdrowia prawie 64 tys. pracowników czy wyegzekwowanie 78 mln zaległych należności z tytułu wynagrodzenia za pracę pozwalają dobrze ocenić skuteczność Państwowej Inspekcji Pracy.
W wygłoszonym koreferacie poseł Jarosław Pięta, omawiając różne sfery aktywności inspekcji pracy i podkreślając
stojącą za osiąganymi efektami mozolną pracę urzędu, zwrócił uwagę na działalność promocyjną PIP. Stwierdził, że przynosi ona szczególne efekty, nieprzekładające się wprost
na wymiar finansowy, niemniej poszerzające wiedzę na temat
eliminowania zagrożeń dla zdrowia i życia. Poseł wysoko
ocenił zwłaszcza kampanię poświęconą bezpieczeństwu pracy w budownictwie. Powiedział, że inspekcja pracy wykonała swoje zadania w roku sprawozdawczym – jak to określił
– ponad normę i rekomendował połączonym komisjom przyjęcie sprawozdania.
W dyskusji mówiono m.in. o utrudnieniach w działalności
kontrolnej PIP związanych z zapisami ustawy o swobodzie
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działalności gospodarczej. Posłowie podkreślali, że ustawowy obowiązek zawiadamiania podmiotu gospodarczego o zamiarze przeprowadzenia kontroli z siedmiodniowym wyprzedzeniem znacznie ogranicza możliwość ujawnienia i wyeliminowania nieprawidłowości, przez co czyni kontrolę bezprzedmiotową. Opowiadali się za zmianą tego zapisu.
Poruszano problem niewypłacania przez pracodawców
wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy. Wskazywano na dużą liczbę stwierdzanych w tym zakresie nieprawidłowości i – trudne do zrozumienia – działania prokuratury,
często umarzającej postępowania w sprawie niewypłacania
wynagrodzeń.
Posłowie zwracali uwagę, że Państwowa Inspekcja Pracy
jest ciągle jedyną instytucją w naszym kraju, do której pracownik może się zwrócić w swojej obronie. Posłanka Zofia
Popiołek podkreśliła duży prestiż i autorytet, jakim cieszy
się inspekcja pracy wśród zwykłych ludzi. Bardzo ważne, zdaniem posłanki, by tych wartości nie utracić.
Sprawozdanie głównego inspektora pracy z działalności
PIP w 2011 r. ma teraz trafić pod obrady Sejmu. Sprawozdawcą połączonych komisji będzie poseł Jarosław Pięta.
W posiedzeniu uczestniczyli zastępcy głównego inspektora
pracy Małgorzata Kwiatkowska i Grzegorz Łyjak oraz dyrektor Departamentu Analiz i Statystyki GIP Lidia Szmit.
Obradom przewodniczył poseł Sławomir Piechota.
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lania pierwszej pomocy. Wieczorem, na ekranie „kina pod chmurką”
wyświetlono film propagujący bezpieczne zachowania dzieci na wsi.

Wiadomości
nie tylko z kraju
Warszawa Iwona Hickiewicz, nowo powołany główny inspektor
pracy, spotkała się 19 lipca br. w Głównym Inspektoracie Pracy w Warszawie z kierownictwem urzędu. Obecni byli zastępcy głównego inspektora pracy Małgorzata Kwiatkowska i Grzegorz Łyjak, dyrektorzy
departamentów i kierownicy sekcji GIP, okręgowi inspektorzy pracy
oraz dyrektor wrocławskiego Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji
Pracy. Rozmawiano o aktualnych problemach dotyczących pracy urzędu, koncentrując się na realizacji budżetu i programu działania PIP, gospodarce samochodami służbowymi, polityce kadrowej oraz o poselskim
projekcie zmian w ustawie o PIP. Iwona Hickiewicz podziękowała
za dotychczasową współpracę w okresie pełnienia funkcji zastępcy
głównego inspektora pracy. Otrzymała gratulacje i życzenia od współ-

Warszawa Główny inspektor pracy Iwona Hickiewicz i Małgorzata Kwiatkowska, zastępca głównego inspektora pracy spotkały
się 25 lipca br. w Głównym Inspektoracie Pracy z kierownictwem
związków zawodowych działających w Państwowej Inspekcji Pracy. Reprezentowane były: Komisja Krajowa Związku Zawodowego Pracowników PIP na czele z jej przewodniczącym Tomaszem Krzemienowskim oraz Międzyzakładowa Komisja Koordynacyjna NSZZ Solidarność przy PIP z przewodniczącym Romanem Giedrojciem. Spotkanie było poświęcone określeniu kierunków współpracy, omówieniu
bieżących problemów zgłaszanych przez stronę związkową oraz dokonaniu uzgodnień, co do awansów stanowiskowych i specjalizacyjnych
w PIP. Mówiono również o przygotowywanych zmianach w zasadach
korzystania z samochodów służbowych. W spotkaniu uczestniczyły: dyrektor Departamentu Budżetu i Finansów GIP Grażyna Witkowska,
dyrektor Departamentu Organizacyjnego GIP Jolanta Janukowicz
oraz kierownik Sekcji Spraw Osobowych GIP Małgorzata Wysocka.

pracowników. W imieniu szefów okręgów przekazał je okręgowy inspektor pracy w Krakowie Tadeusz Fic, w imieniu związków zawodowych
działających w urzędzie – Tomasz Krzemienowski, przewodniczący
Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników PIP oraz Roman
Giedrojć, przewodniczący Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej
NSZZ Solidarność przy PIP.

Zielona Góra Na obozie harcerskim nad jeziorem w Pszczewie 19 lipca br. odbyło się podsumowanie konkursu plastycznego dla
dzieci i młodzieży „Bezpieczne lato”. Zorganizowali go: Okręgowy Inspektorat Pracy w Zielonej Górze, Komenda Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP i Oddział Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
w Zielonej Górze. Celem konkursu była popularyzacja wśród dzieci
wiedzy o zagrożeniach wypadkowych podczas wakacji. Ponad 50 dzieci przygotowało prace nt. bezpiecznego zachowania. Najciekawsze
z nich zostały nagrodzone, natomiast wszyscy uczestnicy otrzymali
upominki i komiksy „Przygoda na wsi”. Pracownicy OIP przeprowadzili pogadankę, podczas której wraz z uczestnikami obozu omówili
m.in. zasady bezpiecznego zachowania nad wodą, w czasie burzy, zabaw na boisku i placu zabaw, postępowania ze zwierzętami, poruszania się na drogach. Podczas dyskusji dzieci wykazały się dużą wiedzą
nt. zagrożeń występujących w gospodarstwie rolnym oraz zasad udzie-

Luksemburg Poznaniu metod i procedur kontrolnych stosowanych przez Inspekcję Pracy i Kopalń w Luksemburgu (ITM), także poprzez udział w pilotażowej kontroli ochrony bhp oraz prawa pracy,
w tym przeciwdziałaniu dumpingowi społecznemu poświęcona była wizyta, która odbyła się 10 i 11 lipca br. PIP reprezentowała Aleksandra Kępniak z OIP w Łodzi oraz Paulina Latusek z OIP we Wrocławiu. W jej trakcie zaprezentowano zasady organizacji kontroli legalności oraz warunków świadczenia pracy przez pracowników delegowanych z innych krajów UE. W kontroli budowy budynku Uniwersytetu w Luksemburgu wzięły udział służby kontroli zatrudnienia oraz
ubezpieczeń społecznych z Francji, Belgii, Portugalii, Luksemburga
oraz Polski (łącznie 47 funkcjonariuszy różnych urzędów, różnych kra-

jów). Kontrolą objęto wszystkich świadczących pracę na budowie,
tj. ok. 100 osób. W czasie wizyty rozmawiano również o najważniejszych problemach ochrony warunków pracy, w tym bezpieczeństwa
i higieny pracy oraz prawa pracy (a w szczególności ochrony wynagrodzenia za pracę). Omówiono także działania planowane do wdrożenia
przez ITM w zakresie kontroli legalności oraz warunków pracy pracowników świadczących pracę w sektorze budowlanym.

Bruksela W końcu czerwca br. odbyło się 10. posiedzenie Komitetu Ekspertów ds. Delegowania Pracowników. Wydarzenie zorganizowała Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych
i Włączenia Społecznego Komisji Europejskiej. Jednym z tematów spotkania była ocena projektu pilotażowego w zakresie wymiany informacji dotyczących delegowania pracowników z wykorzystaniem Systemu
Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym (IMI). W tej części spotkania odbyła się dyskusja z udziałem przedstawicieli Austrii, Polski
(PIP oraz MPiPS) oraz Dyrekcji Generalnej ds. Rynku Wewnętrznego i Usług Komisji Europejskiej dotycząca możliwości i warunków
przekazywania informacji zawierających dane osobowe innym organom niż biura łącznikowe lub inspekcje pracy. Ponadto w trakcie posiedzenia przedstawiono informację na temat stanu prac nad rozporządzeniem w sprawie IMI, a także dyskutowano nad potrzebą i możliwością powiązania Systemu Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym (IMI) oraz Systemu Wymiany Wiedzy KSS CIRCA. Państwową Inspekcję Pracy reprezentowała Beata Krajewska z Departamentu Legalności Zatrudnienia Głównego Inspektoratu Pracy.

a także znaków zakazu palenia – w postaci naklejek i tabliczek; prowadzeniu szkoleń, narad, zajęć edukacyjnych i innych własnych inicjatyw mających przypominać o zapisach ustawy o ochronie zdrowia
przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Rzeszów Ponad 150 osób uczestniczyło w bezpłatnym szkoleniu
zorganizowanym 10 lipca br. przez Okręgowy Inspektorat Pracy
w Rzeszowie w ramach kampanii informacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy „Poznaj swoje prawa w pracy” oraz „Stres i inne czynniki psychospołeczne związane z pracą”. Na szkoleniu przedstawiono m.in.
najczęściej występujące nieprawidłowości stwierdzane przez inspektorów pracy podczas kontroli; wybrane zagadnienia dotyczące prawa
pracy; przykłady zagrożeń psychospołecznych i skutków zdrowotnych oraz organizacyjnych stresu w pracy. W szkoleniu uczestniczyli przedsiębiorcy, przedstawiciele jednostek administracji publicznej
i samorządu terytorialnego. Zadawali wiele pytań związanych z poruszaną tematyką oraz korzystali z porad prawnych udzielanych przez
inspektorów pracy. Wszyscy otrzymali materiały z zakresu prawnej
ochrony pracy wydane nakładem PIP.
Tunis W stolicy Tunezji 9 i 10 lipca br. odbyło się kolejne spotkanie międzynarodowej sieci instytutów szkolących w dziedzinie prawa
pracy (RIIFT), której członkiem od 2002 r. jest Ośrodek Szkolenia PIP
we Wrocławiu. Spotkanie poświęcone było tematyce promocji zasad
równouprawnienia w pracy i sprawiedliwości społecznej. Polska reprezentowana była przez dyrektora wrocławskiego ośrodka Janusza
Krasonia i jego zastępcę Grażynę Panek. Uczestnicy obrad zaprezentowali osiągnięcia i doświadczenia związane z eliminacją dyskryminacji w stosunkach pracy w swoich krajach oraz podzielili się wiedzą o problemach, z jakimi w tym zakresie się borykają. W debacie
odniesiono się także do roli Międzynarodowej Organizacji Pracy
w promowaniu równouprawnienia w pracy i sprawiedliwości społecznej. Prezentacja OSPIP wzbudziła duże zainteresowanie, zwłaszcza
w zakresie osiągnięć polskiej inspekcji w realizacji programów prewencyjnych. Dokonując podsumowania dziesięciu lat aktywności sieci,
stwierdzono zasadność jej funkcjonowania, wskazano potrzebę poszerzenia tematyki dyskutowanych problemów oraz pogłębiania współpracy bilateralnej między poszczególnymi krajami członkowskimi.
Do sieci należy obecnie 13 instytucji szkoleniowych z krajów europej-

Wrocław Okręgowy inspektor pracy we Wrocławiu Tomasz
Gdowski oraz okręgowy inspektor pracy w Zielonej Górze Franciszek Grześkowiak spotkali się 4 lipca br. z dyrektorem wrocławskiego oddziału Urzędu Transportu Kolejowego Markiem Kempinem.
Spotkanie przedstawicieli obu urzędów było reakcją na ostatnie katastrofy kolejowe i związane z nimi problemy. Państwowa Inspekcja Pracy zaproponowała swoje wsparcie, jeśli chodzi o realizację przez
przewoźników przepisów prawa odnoszących się do czasu pracy maszynistów.
Olsztyn Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie należy do wojewódzkiego zespołu ds. profilaktyki tytoniowej obok m.in. Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Kuratorium Oświaty,
Warmińsko-Mazurskiego Centrum Zdrowia Publicznego czy Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Eksperci tych urzędów opracowali i realizują założenia kampanii „Jesteś w strefie wolnej od dymu
tytoniowego”. Składa się ona z różnych, rozłożonych w czasie etapów
i polega na: dystrybucji materiałów edukacyjnych – ulotek i plakatów,

skich i afrykańskich, które przy wsparciu Międzynarodowego Biura
Pracy realizują podstawowe cele RIIFT, jakimi są: poprawa jakości
usług szkoleniowych, wymiana i konsolidacja doświadczeń, tworzenie
nowych wartości i strategii działalności edukacyjnej na rzecz inspektorów pracy i partnerów społecznych.

Z czasem pracy na bakier
Andrzej Pawłowski

Kontrole przeprowadzane przez inspektorów pracy czy to w dużych spółkach, czy też w mniejszych firmach wykazują częste obchodzenie przez pracodawców przepisów o wynagradzaniu
za pracę w godzinach nadliczbowych. Według większości pracodawców przyczyną jest chęć
obniżenia kosztów pracy i zwiększanie konkurencyjności poprzez m.in. ograniczanie liczby
zatrudnionych pracowników i wydłużanie czasu pracy.
Ar tykuł ma na celu wskazanie najczęściej występujących w trakcie kontroli przypadków stwierdzanych naruszeń przepisów
o czasie pracy.

Umowy cywilnoprawne
Najczęściej występujące naruszenie przepisów polega na zawieraniu ze swoim pracownikiem umowy cywilnoprawnej (zlecenia, o dzieło) w celu świadczenia takiej samej pracy, jak wynikająca z umowy o pracę.
Działania takie uznawane są przez sądy
za obejście przepisów o czasie pracy w godzinach nadliczbowych oraz przepisów dotyczących podleganiu ubezpieczeniu społecznemu. Sąd Najwyższy w wyroku z 13 marca 1997 r. (I PKN 43/97) wyraźnie stwierdził, że z tym samym pracodawcą, w zakresie wykonywania pracy tego samego rodzaju, pracownik może pozostawać tylko w jednym stosunku pracy. W innym wyroku z 30
czerwca 2000 r. (II UKN 523/99) sąd uznał,
iż zatrudnianie pracowników poza normalnym czasem pracy na podstawie umów cywilnoprawnych przy pracach tego samego
rodzaju, co objęte stosunkiem pracy, stanowi obejście przepisów o czasie pracy
w godzinach nadliczbowych oraz przepisów
dotyczących składek na ubezpieczenie społeczne. Idąc dalej, Sąd Apelacyjny w Lublinie w wyroku z 17 sierpnia 2006 r.
(III Apa 24/2006) wskazał, że zawieranie takich umów stanowi obejście przepisów
o czasie pracy, przy czym nie ma tu znaczenia wola pracownika i pracodawcy.

Umowy z agencjami pracy
tymczasowej
Inną formą obejścia przepisów jest zawieranie umów z agencjami pracy tymczasowej.
Na podstawie takich umów pracodawcy wypożyczają od agencji pracy tymczasowej własnych pracowników (umowa cywilnoprawna), którym powierzają – poza ich godzinami pracy – te same obowiązki. Pomimo za-
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kazu stosowania takich praktyk, uregulowanego przez ustawodawcę w art. 4 ustawy
z 9 lipca 2003 r. o zatrudnieniu pracowników tymczasowych (z.p.t.) „pracodawca nie
może być pracodawcą użytkownikiem w stosunku do pracowników pozostających z nim
w stosunku pracy”, pracodawcy znaleźli metodę jego obejścia, którą można zobrazować na podstawie schematu:
– pracodawca, czyli spółka A zawiera
umowę o świadczenie usług ze spółką B
(nie jest agencją zatrudnienia);
– pomiędzy spółką B a spółką C (agencja
zatrudnienia) istnieje umowa o świadczenie usług, w której wskazano, że rozliczenia
dotyczą klienta tj. spółki A;
– pomiędzy spółką C a spółką D (agencja
pracy tymczasowej) istnieje umowa o świadczenie usług, w której strony wskazują jako
miejsce wykonywania czynności – adres
spółki A.;
– spółka D wystawia umowy-zlecenia (zawierane na czas nieokreślony z pracownikami pracodawcy spółki A) oraz raporty czasowe;
– pracodawca spółka A dokonuje wszelkich rozliczeń finansowych ze spółką B.
W opisanym przykładzie pracownicy
spółki A wykonywali – na podstawie umowy-zlecenia zawartej ze spółką D – pracę
w soboty i niedziele na rzecz spółki B. Kontrola inspektora pracy wykazała m.in., iż
pracownicy wykonywali rodzajowo tę samą
pracę (na tych samych stanowiskach pracy), co na podstawie umowy o pracę,
pod kierownictwem tych samych osób,
w godzinach pracy wynikających z rozkładu
czasu pracy obowiązującego w spółce
A oraz obsługiwali te same urządzenia i maszyny znajdujące się na terenie należącym
do spółki A. W kilku przypadkach ustalono
także, iż na jednej ewidencji czasu pracy
pracownicy wykazywali godziny pracy
na rzecz spółki A np. w godzinach 9.0017.00, a wszystkie godziny po godzinie 17.00 zaliczane były jako czas pracy dla
spółki B. W ten sposób spółka A unikała

m.in. przestrzegania przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy w przyjętym okresie
rozliczeniowym, nieprzerwanego odpoczynku dobowego i tygodniowego.
Co w takiej sytuacji może zrobić inspektor pracy? W myśl art. 10 ust. 1 pkt 11 ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy, inspektor pracy może zebrać
materiały dowodowe (dokumenty, zeznania
świadków) i skorzystać z prawa do wnoszenia powództw w sprawach o ustalenie istnienia stosunku pracy. W sprawie z powództwa inspektora pracy, Sąd Okręgowy w Poznaniu w wyroku z 02.02.2012 r. sygn.
akt VI Pa441/11, potwierdził istnienie stosunku pracy pomiędzy agencją pracy tymczasowej a pracownikami tymczasowymi.
Agencja pracy tymczasowej zatrudniała pracowników tymczasowych na podstawie umowy o dzieło. Pracodawca użytkownik przesyłał do agencji pracy tymczasowej listy osób,
z którymi miały zostać zawar te umowy,
przez co wypożyczał od tej agencji własnych
pracowników. Strona powodowa wykazała, iż
praca pracowników tymczasowych była pracą podporządkowaną, wykonywaną pod kierownictwem, w godzinach wynikających
z bieżącej organizacji pracy na terenie zakładu pracodawcy użytkownika. Czynności wykonywane w ramach umów o dzieło nie różniły się rodzajowo od czynności wykonywanych w ramach umów o pracę. Sąd Rejonowy stwierdził, iż „nie ma żadnych przeszkód,
aby agencja zatrudniała na podstawie umów
cywilnoprawnych także innych współpracowników (tj. osoby niebędące uczniami). W ocenie sądu takiego zakazu nigdzie w przepisach ustawy nie zawarto, a art. 7 ustawy
o z.p.t. wskazuje jedynie rodzaje umów
o pracę stosowanych przy zatrudnianiu pracowników tymczasowych, ograniczając niejako agencję w zakresie wyboru rodzaju umowy, ale tylko wtedy, gdy dana osoba jest zatrudniana na podstawie stosunku pracy.”
Sąd Rejonowy wskazuje przy tym, iż
przy stosowaniu umów cywilnoprawnych należy pamiętać o zasadach przewidzianych
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w art. 22 Kodeksu pracy. Sąd Okręgowy
w uzasadnieniu wyroku przytacza poglądy
prezentowane w doktrynie, np. zdaniem
A. Sobczyk „Zatrudnianie pracowników tymczasowych” w PiZS z 2004 r. Nr 4 str. 35-39,
zatrudnianie przez agencje pracy tymczasowej osób na podstawie umów cywilnoprawnych powinno stanowić wyjątek. „Takie rozwiązanie może bowiem wystąpić wyłącznie
tam, gdzie praca u pracodawcy użytkownika
ma charakter niepodporządkowany. Konsekwentnie niedopuszczalne jest powierzanie
pracy na podstawie umów cywilnoprawnych
na stanowiskach, w których pracodawca użytkownik zatrudnia własnych pracowników.”

Zmniejszanie
etatu
W przypadku mniejszych przedsiębiorców – z branży spożywczej – często dochodzi do zawierania tzw. umów franchisingowych z dużymi sieciami. Pewne obwarowania finansowe przewidziane w takich umowach powodują chęć szukania przez pracodawców większych korzyści finansowych
m.in. przez ograniczanie liczby zatrudnionych pracowników, zawieranie umów cywilnoprawnych czy też bardzo popularne wskazywanie w umowach o pracę pracy w wymiarze 1/2 etatu przy jej faktycznym wykonywaniu w pełnym wymiarze czasu pracy. Najczęstszym problemem, który pojawia się
w zakresie ustalenia tej nieprawidłowości,
jest brak dokumentacji pracy w godzinach
nadliczbowych wynikający z braku ewidencji
czasu pracy, bądź jej nierzetelnego prowadzenia.

Ryczałt
W celu niewykazywania faktycznej liczby
wypracowanych godzin nadliczbowych, pracodawcy decydują się na ryzykowne posunięcie, jakim jest zastąpienie wynagrodzenia
za pracę w godzinach nadliczbowych, premią uznaniową. Sąd Najwyższy w wyroku
z 18 lipca 2006 r., I PK 40/06 uznał, że
uzgodnienie z pracownikiem wynagrodzenia
za pracę w godzinach nadliczbowych w formie premii uznaniowej, nie zwalnia pracodawcy z obowiązku zapłaty za pracę faktycznie wykonaną w tych godzinach. Jak wiadomo, z takimi sytuacjami inspektorzy pracy
mają najczęściej do czynienia w przypadku
realizacji kontroli tematycznej z czasu pracy czy wynagrodzenia za pracę albo skargi
pracowniczej byłego pracownika. Jak wspomniałem, jest to działanie ryzykowne, ponieważ w razie sporu pracodawcy z pracownikiem czy kontroli PIP, o ile udowodniony zostanie faktyczny rozmiar godzin nadliczbowych, pracownik, pomimo wcześniejszego
otrzymania premii, może także otrzymać
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wynagrodzenie za faktyczną liczbę przepracowanych nadgodzin.
W myśl art. 1511 § 4 Kodeksu pracy
w stosunku do pracowników wykonujących
stale pracę poza zakładem pracy, wynagrodzenie wraz z dodatkiem, o którym mowa
w § 1, może być zastąpione ryczałtem, którego wysokość powinna odpowiadać przewidywanemu wymiarowi pracy w godzinach
nadliczbowych. Właśnie wykorzystując formę ryczałtu, niektórzy pracodawcy szukają
„pozornych” oszczędności. Ryczałty wprowadzane przez pracodawców często obejmują sam dodatek za godziny nadliczbowe
(bez wynagrodzenia) albo obejmują mniejszą liczbę godzin, aniżeli faktycznie wypracowane przez pracowników. W przypadku
sporu sądowego należy porównać kwoty, jakie pracownik otrzymał od pracodawcy
z kwotą wyliczoną zgodnie z przepisami Kodeksu pracy. Sąd Najwyższy w wyroku z 5 listopada 1999 r., I PKN 348/99 stwierdził, że
dodatek do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych uzupełnia wynagrodzenie za pracę wykonaną, a przez to nie może
być jedynym składnikiem wynagrodzenia.
Podobnie będzie mógł uczynić inspektor
pracy w razie wykrycia takiej nieprawidłowości. Jednakże ustalenie faktycznych godzin może być utrudnione ze względu na zapis art. 149 § 2 Kodeksu pracy, w myśl którego w stosunku do pracowników otrzymujących ryczałt za godziny nadliczbowe nie
ewidencjonuje się godzin pracy. W wyroku
z 19 maja 2004 r., I PK 630/03, OSNP 2005,
nr 3, poz. 37, Sąd Najwyższy stwierdził,
że ustalenie ryczałtu za pracę w godzinach
nadliczbowych zwalnia pracodawcę z ewidencjonowania czasu pracy (art. 149 § 2)
wówczas, gdy pracownik świadczy pracę ponad normę czasu pracy, ale dokładna kontrola liczby przepracowanych godzin nadliczbowych jest wysoce utrudniona.
Kolejnym przykładem próby obejścia
przepisów o wynagradzaniu za pracę w godzinach nadliczbowych jest wprowadzanie
przez pracodawców w umowach o pracę zapisu dotyczącego wynagrodzenia ryczałtowego wypłacanego w stawce miesięcznej. Ta
forma pozornej oszczędności ma na celu
uniemożliwienie ustalenia wysokości wynagrodzenia za pracę wynikającego z kategorii osobistego zaszeregowania. W tej sytuacji
pracodawcy stosują przepis art. 1511 § 3
Kodeksu pracy tj. wynagrodzenie stanowiące podstawę obliczania dodatku obejmuje
wynagrodzenie pracownika wynikające z jego osobistego zaszeregowania określonego
stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli
taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania – 60% wynagrodzenia. Sąd Najwyższy w wyroku z 6 czerwca 2000 r.
I PKN 707/99 stwierdził, iż wynagrodzenie

nazwane w umowie o pracę „ryczałtowym”,
przy jednoczesnym wskazaniu,że przysługuje w określonej kwocie za miesiąc pracy,
należy traktować jako miesięczną stawkę
wynagrodzenia pracownika w pojęciu art.
134 § 1 i 2 K.p.

Zadaniowy system
czasu pracy
Kolejnym przykładem próby obejścia
przepisów o wynagradzaniu za pracę w godzinach nadliczbowych jest wprowadzanie
w stosunku do pracowników zadaniowego
systemu czasu pracy połączonego z systemem wynagradzania uzależnionego od efektów pracy. W wyroku Sądu Najwyższego
z 4 sierpnia 1999 r. I PKN 181/99 sąd uznał,
że nazwanie czasu pracy zadaniowym nie
wyłącza stosowania przepisów o wynagradzaniu za pracę w godzinach nadliczbowych.
W innym wyroku z 10 czerwca 2010 r.
I PK 6/10 Sąd Najwyższy stwierdził, że nie
można stosować zadaniowego i równoważnego czasu pracy jednocześnie, gdyż stanowi to próbę obejścia przepisów o pracy w godzinach nadliczbowych.
Omawiane naruszenia dotyczą zagadnienia wypłaty wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, a jak wiemy, wynagrodzenie to stanowi jeden z elementów wynagrodzenia za pracę, w związku z czym podlega przepisom regulującym ochronę wynagrodzenia za pracę. Sąd Najwyższy w wyroku z 2 lipca 1980 r. II URN 9/80 uznał,
że wynagrodzenie za godziny nadliczbowe
jest także za rob kiem, któ ry pod le ga
uwzględnieniu przy obliczaniu podstawy
wymiaru emerytury lub renty. Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych jest w szczególności wliczane do podstawy wymiaru podatku dochodowego
od osób fizycznych oraz składek opłacanych w ramach poszczególnych ubezpieczeń społecznych.
Metod obejścia przepisów o czasie pracy,
jakie stosują pracodawcy, jest wiele. Artykuł
zawiera tylko kilka najczęściej spotykanych
form, z którymi na co dzień spotykają się inspektorzy pracy. Artykuł nie zawiera wprost
odpowiedzi, jakimi narzędziami mogą posłużyć się inspektorzy pracy w celu zwalczania takich praktyk, ponieważ każdy może zastosować swoje sprawdzone metody. Należy
przy tym pamiętać, że muszą one być zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa pracy. Być może korzystając z doświadczeń zdobytych podczas kontroli, uda
się stworzyć poradnik jednolitych procedur,
w którym będziemy mogli podzielić się swoimi uwagami i wiedzą.
Andrzej Pawłowski
OIP Poznań.
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Inspektor pracy
jako oskarżyciel subsydiarny

Karol Żbikowski

Nierzadko spotyka się opinie, że rola inspektora pracy w postępowaniu karnym w praktyce
kończy się wraz ze skierowaniem do prokuratury zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia
przez pracodawcę przestępstwa. Świadczyć o tym mają nagminne umorzenia postępowań
przygotowawczych, bądź wręcz odmowy ich wszczęcia przez prokuratorów, często bezrefleksyjnie utrzymywane w mocy przez sądy rozpoznające zażalenia składane na takie decyzje
przez inspektorów pracy.
Praktyka taka u wielu kolegów rodzi
przekonanie, że faktycznie nie dysponują
narzędziami umożliwiającymi skuteczne
egzekwowanie odpowiedzialności karnej
pracodawców. Przekonanie to jest z gruntu błędne. Procedura karna przewiduje
szereg instrumentów prawnych, z których może skorzystać strona postępowania, zainteresowana jego prawidłowym
przebiegiem. Problem w tym, aby z instrumentów tych korzystać rozsądnie i ze
znajomością rzeczy.

Zawiadomienie
nie wystarczy
Pierwsze schody, przed jakimi stajemy,
to konieczność podważenia niesłusznego
– naszym zdaniem – postanowienia o odmowie wszczęcia bądź umorzeniu postępowania przygotowawczego. W niektórych prokuraturach zdarza się, że postanowień o odmowie wszczęcia lub umorzeniu dochodzenia nie doręcza się inspektorowi pracy, a jedynie zawiadamia
się Państwową Inspekcję Pracy o ich treści, jako instytucję państwową, która złożyła zawiadomienie o przestępstwie.
Praktyka taka jest oczywiście błędna,
a wynika częstokroć z przeoczenia specjalnych uprawnień do wykonywania praw
pokrzywdzonego, jakie zostały nadane inspektorom pracy (jako organom Państwowej Inspekcji Pracy) w art. 49 § 3a K.p.k.
W każdej takiej sytuacji należy zatem
– powołując się na ten przepis – żądać doręczenia odpisu postanowienia. Kodeks
postępowania kar nego przewiduje bowiem na wniesienie zażalenia zawity siedmiodniowy termin, liczony od daty doręczenia postanowienia.
Może się również zdarzyć, że prokurator odmówi przyjęcia zażalenia inspekto-
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ra pracy, uznając je za wniesione przez
osobę nieuprawnioną. W jednej z prowadzonych przeze mnie spraw spotkałem
się z argumentacją prokuratora, jakoby
organem uprawnionym do działania
w imieniu Państwowej Inspekcji Pracy
zgodnie z art. 51 § 1 K.p.k. mógł być „kierownik lub dyrektor Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku – Oddział w Gdyni” bądź też – zgodnie z art. 87 § 1 K.p.k.
– ustanowiony pełnomocnik w osobie radcy prawnego. Argumentacja ta wskazywała na oczywiście błędną interpretację
przepisów, a wręcz na nieznajomość ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, co podniosłem w kolejnym zażaleniu (na postanowienie o odmowie przyjęcia wcześniejszego zażalenia na umorzenie). W rezultacie prokurator zgodził się ze mną
i nadał sprawie dalszy bieg, kierując ją
do sądu.
Sporządzając środek odwoławczy od postanowienia prokuratora odmawiającego
wszczęcia lub umarzającego dochodzenie,
trzeba pamiętać, że nie wystarczy pod tytułem „Zażalenie” umieścić kilka schematycznych for mułek, bo grozi to równie
schematycznym ich potraktowaniem przez
rozpoznający takie zażalenie sąd. Aby rzeczowo ustosunkować się do decyzji podjętej przez prokuratora (sporządzanej wszak
bez pisemnego uzasadnienia), każdorazowo konieczne jest zapoznanie się z aktami
sprawy. Wtedy dopiero można podjąć merytoryczną dyskusję i skutecznie kwestionować zapadłe postanowienie. W obecnym
stanie prawnym, możemy – na podstawie
art. 325e § 1a K.p.k. – wnosić, jako inspektorzy pracy, o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia postanowienia o odmowie wszczęcia lub umorzeniu dochodzenia, co niewątpliwie ułatwia zaskarżanie takich postanowień. Powstaje przy tym

jednak pytanie, czy jednocześnie nie należy składać zażalenia na przedmiotowe postanowienie, aby nie uchybić siedmiodniowemu zawitemu terminowi na dokonanie
takiej czynności.

Jasno i rzeczowo
Składając zażalenie na postanowienie
o odmowie wszczęcia lub umorzenia dochodzenia, pamiętać należy o treści art.
438 K.p.k., wymieniającego enumeratywnie podstawy odwoławcze. Konstruując
zażalenie, trzeba rozważyć, którą z nich
można podnieść w konkretnej sprawie:
obrazę przepisów prawa materialnego czy
mającą wpływ na treść orzeczenia obrazę
przepisów procesowych, czy też błąd
w ustaleniach faktycznych przy jętych
za podstawę orzeczenia, także mający
wpływ na jego treść, (czwarta z podstaw
odwoławczych – rażąca niewspółmierność
kary, niesłuszne zastosowanie albo niezastosowanie środka zabezpieczającego lub
innego środka – może znaleźć zastosowanie wyłącznie w apelacji od wyroku skazującego).
Jasne sformułowanie zarzutów zażalenia i ich rzeczowe uzasadnienie z pewnością może okazać się pomocne w osiągnięciu założonego celu – uchylenia zaskarżonego postanowienia. To „zwycięstwo” może się jednak okazać połowiczne, jeżeli prokurator, po uzupełnieniu postępowania przygotowawczego zgodnie
ze wskazówkami sądu, ponownie je umorzy. Co wówczas?
Z tego rodzaju przypadkiem zetknąłem się w toku postępowania karnego,
prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową w Sopocie na skutek złożonego
przeze mnie zawiadomienia o udaremnieniu przeprowadzenia czynności służboI P 8/2012

wych przez przedsiębiorcę R. N. Najpierw
prokurator umorzył dochodzenie uznając, że w sprawie zachodzi brak danych
dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia czynu zabronionego. Sporządzone na piśmie uzasadnienie postanowienia było w mojej ocenie kuriozalne
– stwierdzono w nim, że wprawdzie pracodawca istotnie nie stawiał się na żądania inspektora pracy, ale „miarodajną
i bezsporną ocenę zachowania kontrolowanego przedsiębiorcy uniemożliwia brak
protokołu kontroli z opisem stwierdzonych naruszeń prawa” (!).

W całej rozciągłości
Na skutek złożonego przeze mnie zażalenia sąd uchylił to postanowienie, podzielając w całej rozciągłości podniesione
argumenty, iż pracodawca R. N. miał świadomość toczącego się postępowania kontrolnego i kilkakrotnie był informowany
o konieczności przedstawienia niezbędnych dokumentów, a mimo to zaniechał
wykonania żądanych czynności i nie pod-

jął żadnej próby kontaktu z inspekcją pracy. Konkludując, sąd stwierdził, że w przedmiotowej sprawie nie sposób przyjąć – jak
to uczynił prokurator – by pracodawca nie
wypełnił znamion przestępstwa z art. 225
§ 2 K.k.
Niestety, prokuratora argumenty te
najwidoczniej nie przekonały, gdyż wkrótce potem ponownie umorzył dochodzenie
wobec stwierdzenia, że w sprawie brak
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jest danych dostatecznie uzasadniających
podejrzenie popełnienia przestępstwa.
W uzasadnieniu powołał się na konieczność rozstrzygania wątpliwości na korzyść
oskarżonego.
Zdziwiło mnie to o tyle, że według
mnie w tej akurat sprawie żadne wątpliwości nie zachodziły. Byłem pewny swego
tym bardziej, że takie samo stanowisko
zaprezentował sąd rozstrzygający moje
zażalenie na poprzednie postanowienie
o umorzeniu.
Zdecydowałem się zatem na wniesienie do sądu subsydiarnego aktu oskarżenia. Jest to instrument niezwykle rzadko
wykorzystywany w praktyce. Skonstruowanie takiego pisma procesowego wymagało znacznie większego nakładu pracy niż przy standardowych pismach, lecz
praca ta przyniosła oczekiwany efekt.
For ma aktu oskarżenia obwarowana
jest pewnymi wymogami, lecz jak się okazało, na internetowych portalach prawniczych bez trudu można znaleźć pomocne
wzory. Pewną trudność nastręczał wymóg
zawarcia w akcie oskarżenia „innych danych o osobie oskarżonego” (art. 332 § 1
pkt 1 K.p.k.), ponieważ takimi informacjami, jak stan rodzinny, źródło utrzymania
i karalność oskarżonego inspektor pracy
po prostu nie dysponował. Zdecydowałem się więc zamieścić formułkę „o nieustalonym stanie rodzinnym, źródle utrzymania i karalności”, a sąd tego nie kwestionował.
Sporządzonego przez siebie projektu
aktu oskarżenia nie mogłem samodzielnie
podpisać ze względu na przewidziany
w art. 55 § 2 K.p.k. przymus adwokacki
lub – w przypadku instytucji państwowej,
samorządowej lub społecznej – radcowski, co oznacza konieczność sporządzenia
i podpisania aktu oskarżenia przez adwokata lub radcę prawnego. Wymóg ten ma
w intencji ustawodawcy spowodować zapewnienie właściwej formy tak ważkiego
pisma, jakim jest akt oskarżenia.
W praktyce sporządzony przeze mnie
projekt aktu oskarżenia został zaakceptowany przez radcę prawnego i podpisany
przez niego, któremu ja – jako organ Państwowej Inspekcji Pracy wykonujący
uprawnienia pokrzywdzonego – udzieliłem pisemnego pełnomocnictwa do reprezentacji w tej sprawie.

W interesie społecznym
Ostatnią trudnością do pokonania okazała się konieczność wniesienia zryczał-

towanej równowartości wydatków w kwocie 300 zł, o co wezwał sąd pod rygorem
uznania aktu oskarżenia za bezskuteczny, jako podstawę prawną wska zując
art. 640 K.p.k. w zw. z art. 621 § 1 i 2
K.p.k. w zw. z Roz po rzą dze niem MS
z 28.05.2003 r. Kwota ta – z tzw. ostrożności procesowej – została wpłacona.
Jednocześnie skierowałem do sądu wniosek o zwolnienie od obowiązku uiszczenia zryczałtowanej równowartości wydatków w kwocie 300 zł. Jako podstawę
prawną dla tego wniosku powo łałem
art. 623 K.p.k. W uzasadnieniu do tego
wniosku wskazałem na to, że subsydiarny akt oskarżenia został wniesiony przez
inspektora pracy będącego organem
Państwowej Inspekcji Pracy, który w zakresie swego działania ujawnił przestępstwo i występował do prokuratury o wszczęcie postępowania. Państwowa Inspekcja Pracy jest urzędem państwowym powołanym do nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny
pracy, zaś w zakresie finansów publicznych jest jednostką Skarbu Państwa. Zobowiązywanie Państwowej Inspekcji Pracy do uiszczenia zryczałtowanej równowar tości wydatków, które w postępowaniu sądowym ponoszone są przez Skarb
Państwa, stanowiłoby faktycznie jedynie
przemieszczenie środków finansowych
pomiędzy jednostkami Skarbu Państwa.
Fakt zwolnienia instytucji państwowych
od ponoszenia opłat, zgodnie z art. 14
ustawy z 23 czerwca 1973 r. o opłatach
w sprawach kar nych, zdaje się wskazywać na wolę ustawodawcy, aby takich
właśnie przemieszczeń środków finansowych nie dokonywać, gdyż i tak wykładałby je Skarb Państwa. Ponadto podkreśliłem, że działania inspektora pracy, zarówno w toku postępowania przygotowawczego, jak również w niniejszej
sprawie w roli „oskarżyciela prywatnego”, były działaniami podejmowanymi
w tzw. interesie społecznym i stanowiły
wypełnienie jego obowiązków służbowych. Zarówno fakt, iż 300 zł wpłacone
– z ostrożności procesowej – przez Państwową Inspekcję Pracy, jako zryczałtowana równowartość wydatków pochodziło z budżetu państwa oraz to, że działania inspektora pracy podejmowane były
w interesie społecznym, czyniły – moim
zdaniem – ten wniosek słusznym i uzasadnionym. W następstwie wniosku skierowałem do sądu pismo z prośbą o zwrot
wpłaconej kwoty.
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Istniało także ryzyko zasądzenia
od Państwowej Inspekcji Pracy kosztów
procesu w przypadku uniewinnienia oskarżonego. Ostatecznie przeważyło przekonanie, że materiał dowodowy zebrany
w tej konkretnej sprawie wskazywał
na bardzo wysokie prawdopodobieństwo
uznania oskarżonego za winnego. Zatem
i ryzyko zmar notrawienia publicznego
grosza było niewielkie.
Podczas rozprawy przed sądem występowałem samodzielnie w charakterze
oskarżyciela, gdyż na tym etapie przymus adwokacki bądź radcowski już nie
obowiązuje. Na polecenie sądu odczytałem zarzut z aktu oskarżenia. Mogłem
też wysłuchać wy jaśnień oskarżonego
i zadawać mu pytania. Po zamknięciu
przewodu sądowego wygłosiłem krótką
mowę końcową.
Zgodnie z moimi przewidywaniami sąd
uznał oskarżonego za winnego popełnienia zarzucanych mu czynów, lecz przyjął,
że jego wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, w związku z czym, warunkowo umorzył postępowanie na okres
dwóch lat próby, orzekając od oskarżonego świadczenie pieniężne na rzecz domu
dziecka.

Satysfakcjonujące
orzeczenie
Czy orzeczenie to było dla mnie satysfakcjonujące? W zupełności, biorąc pod
uwagę, że sprawa dotyczyła udaremnienia
inspektorowi pracy wykonania czynności
służbowych. Nie chodziło więc wyłącznie
o bezwzględne ukaranie oskarżonego
(ten cel w pewnym sensie realizuje konieczność wpłacenia przez niego świadczenia pieniężnego na rzecz domu dziecka), lecz również, a może przede wszystkim, o zapewnienie przestrzegania przez
niego prawa w przyszłości. Po takim wyroku zaś można spodziewać się, że oskarżony, mając świadomość realnie grożących konsekwencji, nie zaryzykuje już
utrudniania lub udaremniania kontroli inspektorowi pracy.
Wniesiona przez Państwową Inspekcję
Pracy zryczałtowana opłata w wysokości 300 zł, o czym pisałem wcześniej,
po uprawomocnieniu się wyroku została
przez sąd – na podstawie art. 640 K.p.k.
w zw. z art. 622 K.p.k. – zwrócona w całości.
Karol Żbikowski
OIP Gdańsk
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Świadczenie usług
pracy tymczasowej
Małgorzata Lebida

Legitymację prawną sprawowania przez Państwową Inspekcję Pracy nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy,
w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny
pracy, a także (od 1 lipca 2007 r.) przepisów dotyczących legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej (w określonym
zakresie) daje ustawa 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy.
Do zakresu kontroli legalności zatrudnienia, prowadzonej przez organy Państwowej Inspekcji Pracy, zgodnie z art. 10
ust. 1 pkt 3 cytowanej ustawy, wchodzi
m.in. przestrzeganie obowiązku:
➤ lit. „d”) dokonania wpisu do rejestru agencji zatrudnienia działalności, której prowadzenie jest uzależnione od uzyskania wpisu do tego rejestru;
➤ lit. „e”) prowadzenia agencji zatrudnienia zgodnie z warunkami określonymi w przepisach ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Dalej, w związku z brzmieniem przepisu art. 13 pkt 2 omawianej ustawy, kontroli Państwowej Inspekcji Pracy podlegają
podmioty świadczące usługi pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego oraz pracy tymczasowej w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy – zwane dalej „podmiotami
kontrolowanymi”. Aktem prawnym w sposób szczegółowy regulującym funkcjonowanie agencji zatrudnienia jest ustawa
z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U.
z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.).

Bez certyfikatów
Inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach w 2011 r. przeprowadzili kontrole podmiotów prowadzących działalność, której przedmiotem było świadczenie (jednej, kilku lub wszystkich) usług w zakresie:
● pośrednictwa pracy, w tym kierowania osób do pracy za granicę u pracodawców zagranicznych,
● doradztwa personalnego,
● poradnictwa zawodowego,
● pracy tymczasowej.

Postępowania kontrolne wykazały, że
najwięcej nieprawidłowości występuje
w agencjach zatrudnienia świadczących
usługi w zakresie pracy tymczasowej. Należy przy tym podkreślić, że podczas kontroli w tych agencjach nie stwierdzono,
aby dopuściły się one rażących nieprawidłowości pod względem ciążących na nich
obowiązków wynikających z przepisów
ustawy z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu
pracowników tymczasowych (Dz. U.
z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 z późn. zm.).
Rażące nieprawidłowości stwierdzono natomiast w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, polegające na niedopełnieniu wymogów rejestracyjnych. Spośród pięciu przypadków prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie agencji
zatrudnienia bez wymaganego certyfikatu,
aż trzy dotyczyły pracy tymczasowej.
Z ustaleń kontrolnych wynika, że z blisko 40 proc. agencji, które świadczyły
usługi pracy tymczasowej, w 1/3 przypadków stwierdzono nieprawidłowości dotyczące realizacji przepisów ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.
Dotyczyły one najczęściej:
● art. 13 ust. 1 – nieokreślania
w umowie o pracę zawieranej z pracownikiem tymczasowym wszystkich warunków wymaganych cytowanym przepisem;
● art. 13 ust. 2 – nieprawidłowego
ustalania okresu wypowiedzenia;
● art. 13 ust. 4 – niezachowania obowiązku potwierdzenia w terminie pracownikowi tymczasowemu w formie pisemnej
rodzaju zawartej umowy o pracę i jej warunków, jeżeli umowa o pracę nie została zawarta na piśmie;
● art. 17 ust. 1 – nieprawidłowego
ustalania pracownikowi tymczasowemu
wymiaru urlopu wypoczynkowego;
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● art. 17 ust. 4 – nieprawidłowej metody naliczania ekwiwalentu pieniężnego
za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.
Ponadto stwierdzono inne naruszenia
prawa, niż wynika to z przepisów ustawy
o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, tj.:
● nielegalne zatrudnianie cudzoziemców bez wymaganych zezwoleń na pracę
na terytorium RP, jak również bez wymaganych oświadczeń (zarejestrowanych we
właściwych powiatowych urzędach pracy) o zamiarze powierzenia wykonywania
pracy cudzoziemcom;
● powierzanie pracy na podstawie
umów cywilnoprawnych w warunkach,
w których powinna być zawarta umowa
o pracę;
● nieterminowe wypłaty wynagrodzenia za pracę.

Tymczasem na urlop
Kontrole przeprowadzone w dwóch
agencjach zatrudnienia, które w ramach
świadczenia usług pracy tymczasowej udostępniały pracowników na rzecz tego samego pracodawcy użytkownika, ujawniły proceder omijania regulacji prawnych zawartych w ustawie o zatrudnieniu pracowników tymczasowych. Chodzi o zapis ograniczający zbyt długie wynajmowanie tej samej osoby od agencji pracy tymczasowej.
Przepisy ustawy zabraniają zatrudnienia pracownika tymczasowego na dłużej
niż 18 miesięcy w ciągu 36 miesięcy. Pracodawca użytkownik obchodzi ten przepis
poprzez wynajmowanie tego samego człowieka na przemian od dwóch różnych
agencji. Ustawa o pracownikach tymczasowych dopuszcza bowiem taką sytuację,
a wówczas termin 18 miesięcy liczy się
oddzielnie dla każdej umowy. Tym samym
pracodawca użytkownik unikał konieczności zawarcia umowy o pracę na czas
nieokreślony ze swoimi pracownikami.
Agencje zaś zachowały prowizję, jaką pobierały od tego pracodawcy za każdego
wypożyczonego pracownika. Istnieje również podejrzenie, że obie agencje wymieniały między sobą informacje dotyczące
pracowników tymczasowych, celem zachowania 18 miesięcznego okresu skierowania tych pracowników do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz jednego
pracodawcy użytkownika, zapewniając
w ten sposób ciągłość zatrudnienia dla tego pracodawcy.
Ponadto, w wyniku kontroli jednej
z opisanych agencji, ujawniono przypadki
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niedopuszczania pracowników tymczasowych w danym dniu lub okresie do pracy,
poprzez wymuszanie urlopu bezpłatnego. Wnioski o udzielenie urlopu bezpłatnego sporządzane były najczęściej tego
samego dnia, w którym nie było pracy.
Natomiast w informacji o warunkach zatrudnienia – wynikającej z art. 29 § 3 Kodeksu pracy udostępnionej pracownikom
tymczasowym – znajdował się następujący zapis: „urlopy i inne nieobecności będą zgłaszane przez pracownika tymczasowego wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu z pracodawcą użytkownikiem
na podstawie wniosku urlopowego dostarczonego osobiście lub poprzez pracodawcę użytkownika nie później niż jeden
dzień przed rozpoczęciem takiego urlopu”. Najprawdopodobniej praktykowany
przez pracodawcę użytkownika system
„wysyłania pracowników tymczasowych
na urlopy bezpłatne” był spowodowany
zyskiem ekonomicznym, albowiem część
pracowników tymczasowych otrzymywała
wynagrodzenie przestojowe za 1/4 etatu
(zgodnie z ustalonym w umowie o pracę
tymczasową wymiarem 1/4 czasu pracy),
a inna grupa wysyłana była na urlopy bezpłatne. W związku tym do agencji zatrudnienia zostały skierowane wnioski w wystąpieniu, mające na celu wyeliminowanie
w przyszłości podobnych, niedozwolonych
praktyk.
Sprawa zatrudnienia 270 cudzoziemców była przedmiotem kontroli, w której
uczestniczyła także Straż Graniczna, w firmie budującej autostradę A1 na odcinku
Świerklany-Gorzyczki. Z dokumentów wynikało, że podstawą świadczenia pracy
przez większość cudzoziemców były umowy-zlecenia. Zatrudnieni pracownicy oraz
świadczący pracę na podstawie umów cywilnoprawnych byli użyczani głównemu
wykonawcy przez podmiot kontrolowany.
Wykonywali swoje obowiązki ściśle i wyłącznie według dyspozycji, pod kierownictwem głównego wykonawcy budowy.
Organizacja i sposób wykonywania pracy
były charakterystyczne dla tzw. pracy
tymczasowej. Postępowanie kontrolne
ujawniło, że kontrolowane przedsiębiorstwo prowadziło działalność bez certyfikatu uprawniającego do prowadzenia agencji zatrudnienia w zakresie pracy tymczasowej. W związku ze stwierdzonym wykroczeniem, zgodnie z art. 121 ust. 1 ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy, w stosunku do osoby odpowiedzialnej skierowano wniosek o ukaranie do sądu rejonowego.

Tymczasem wypożyczeni
Zauważalnym zjawiskiem staje się proceder przekazywania pracowników tymczasowych przez pracodawcę użytkownika innym podmiotom. Diagnozę tę potwierdzają kontrole rozpoczęte w grudniu 2011 r. i prowadzone równolegle
w kilku przedsiębiorstwach branży hutniczej. Jednoznacznie stwierdzono wykonywanie obowiązków pracodawcy użytkownika przez podmiot trzeci. Organizacja „użyczania” pracownika tymczasowego polegała na tym, że agencja pracy
tymczasowej zatrudniała na podstawie
umów o pracę – zawartych w celu wykonywania pracy tymczasowej na rzecz pracodawcy użytkownika, który to z kolei
w ramach zawartej umowy o wykonanie
usług z innym podmiotem, „użyczał” mu
pracowników tymczasowych. Pracownicy tymczasowi wykonywali pracę na
rzecz i pod kierownictwem trzeciego podmiotu, będącego dla przeważającej liczby
pracowników tymczasowych byłym pracodawcą. Pracownicy tymczasowi bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia
tymczasowego byli zatrudnieni w podmiocie pełniącym faktycznie funkcję pracodawcy użytkownika, na podstawie
umów kodeksowych zawartych na czas
określony.
Kontrola wykazała między innymi, że
w procesie zatrudnienia pracowników
tymczasowych:
● ewidencję czasu pracy pracowników tymczasowych wypełniali i zatwierdzali pracownicy dozoru podmiotu trzeciego. Dokumentowały to karty czasu pracy oraz oświadczenia pracowników dozoru podmiotu kontrolowanego, którzy potwierdzili, że swoje obowiązki wykonują
zarówno w stosunku do pracowników firmy, jak również wobec pracowników tymczasowych;
● żaden z pracowników tymczasowych
nie posiadał uprawnień kierowniczych i nie
wykonywał czynności kierowniczych wobec pozostałych pracowników tymczasowych – tak wynikało z oświadczenia złożonego przez kierownika wydziału, wykonującego funkcje kierownicze wobec podległych mu osób, kierujących pracą pracowników niższego stopnia;
● określanie zakresu prac pracownikom tymczasowym oraz kontrola prac
po ich wykonaniu, realizowane były przez
„dozór podmiotu trzeciego”;
● pracownicy tymczasowi, którzy wykonywali pracę na terenie podmiotu trze-
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ciego, byli poddawani szkoleniom wstępnym, przez pracowników danego pracodawcy, w dziedzinie bhp, tj. instruktażowi
ogólnemu i stanowiskowemu oraz byli zapoznawani z ryzykiem zawodowym, które
wiąże się z charakterem wykonywanej
przez nich pracy ;
● podmiot trzeci założył i prowadził
indywidualne kartoteki odzieży roboczej,
ochronnej i sprzętu ochrony osobistej dla
osób wykonujących pracę tymczasową
na swoim terenie. W kartotekach wskazano m.in. stanowisko, na jakim wykonywana jest praca, datę przyjęcia pracownika
oraz rodzaj, liczbę i datę wydawanych artykułów. Ponadto, zgodnie z oświadczeniem osoby zatrudnionej w trzecim podmiocie i prowadzącej sprawy z zakresu
ewidencjonowania przydziału odzieży
i obuwia roboczego, dodatkowo zaprowadzone zostały zbiorcze listy wydania artykułów/środków. W przypadku pracowników tymczasowych, którzy uprzednio byli zatrudnieni w trzecim podmiocie, nie
zakładano nowych kartotek – w dalszym
ciągu dopisywano sort wydawanych arty-

kułów na wcześniej prowadzonych w tym
celu kartotekach;
● funkcję koordynatora działań dotyczących pracowników tymczasowych pełniła wyznaczona w tym celu osoba, zatrudniona i przebywająca na stałe poza
podmiotem, na terenie którego wykonywali pracę pracownicy tymczasowi.
Te ustalenia wskazują, że mogło dojść
do próby obejścia przepisów ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych
w zakresie rzeczywistego pracodawcy
użytkownika lub co najmniej naruszenia
przepisu art. 14 ust. 2 pkt 3 cyt. wcześniej
ustawy, tj. zakazu powierzania pracowni-
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kom tymczasowym wykonywania pracy
na rzecz i pod kierownictwem innego podmiotu niż pracodawca użytkownik.

Tymczasem
nieprawidłowości
Do najczęstszych przyczyn stwierdzonych nieprawidłowości, ustalonych
na podstawie analizy dokumentacji sporządzanych z przeprowadzonych kontroli,
można zaliczyć:
● niską świadomość konsekwencji naruszenia przepisów ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
m.in. wykreślenie podmiotu z rejestru
agencji zatrudnienia;
● brak dostatecznej wiedzy o przepisach prawa regulujących obowiązki nałożone na agencje zatrudnienia, np. w zakresie przestrzegania zasad prowadzenia
agencji;
● nieznajomość przepisów prawa regulujących obowiązek rejestracji działalności związanej z przekazywaniem osób
do pracy innemu podmiotowi;

● minimalizacja kosztów prowadze-

nia działalności;
● nierzetelne, niestaranne wypełnianie obowiązków wynikających z przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jak i ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych;
● brak sankcji za naruszenie przepisów ustawy o zatrudnianiu pracowników
tymczasowych m.in. w zakresie przekazywania pracowników tymczasowych podmiotom trzecim oraz zatrudniania pracowników tymczasowych przy pracach
niemających charakteru sezonowego,
okresowego lub doraźnego.

Wnioski
Przeprowadzone przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach kontrole
wskazują na potrzebę prowadzenia przesłu chań świad ków. Jest to po moc ne
i praktykowane szczególnie w przypadku kontroli podmiotu, który nie posiada
cer tyfikatu prowadzenia agencji zatrudnienia, a w rzeczywistości świadczy usługi w zakresie pracy tymczasowej. Przesłuchanie ułatwia ustalenie sposobu wykonywania pracy oraz osoby kierującej.
Wobec ograniczonego materiału dowodowe go, prze prowa dze nie w okre ślo nych sytuacjach dowodu z przesłuchania
świadka może przyczynić się do wy jaśnienia sprawy.
Należy również zwrócić uwagę na przestrzeganie przepisów ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
oraz przepisów prawa pracy przez agencje pracy tymczasowej zatrudniające cudzoziemców. Cudzoziemcy, jako osoby
często nieznające polskich realiów społeczno-gospodarczych i w dostatecznym

stopniu języka polskiego, mogą być szczególnie narażeni na nadużycia ze strony
nieuczciwych pracodawców.
Z analizy wyników kontroli oraz stwierdzonych nieprawidłowości wynika, że zasadne jest prowadzenie ukierunkowanych
kontroli agencji zatrudnienia. Szczególną uwagę należałoby zwrócić na podmioty, które nie posiadają wpisu do rejestru,
a faktycznie mogą wykonywać taką działalność, tj. pośredniczyć lub umożliwiać korzystanie z pracowników przez inne podmioty. W tym zakresie niezbędne jest monitorowanie informacji (ogłoszeń) prasowych i internetowych oraz analiza stanu
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faktycznego stwierdzonego podczas rutynowych kontroli.
Jeśli chodzi o kwestie legislacyjne, to
wypada negatywnie ocenić brak przepisów wykroczeniowych ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych w zakresie naruszeń podstawowych obowiązków
pracodawcy użytkownika dotyczących:
● zakazu przekazywania pracownika
tymczasowego innemu podmiotowi;
● powierzenia pracownikowi tymczasowemu wykonywania na rzecz pracodawcy użytkownika pracy na stanowisku pracy, na którym w okresie ostatnich trzech
miesięcy poprzedzających przewidywany
termin rozpoczęcia wykonywania pracy
tymczasowej przez pracownika tymczasowego, był zatrudniony pracownik pracodawcy użytkownika, z którym został rozwiązany stosunek pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.
Wobec widocznej tendencji do obchodzenia przepisów ustawy o zatrudnianiu
pracowników tymczasowych oraz włączania w proces zatrudnienia tych pracowników również podmiotów trzecich (oprócz
agencji pracy tymczasowej oraz pracodawcy użytkownika), należałoby tak ukierunkować regulacje prawne, by wziąć
pod uwagę charakter nieprawidłowości,
nie ograniczając w żaden sposób katalogu
podmiotów podlegających sankcjom, np.
wyłącznie do agencji pracy tymczasowej
i pracodawcy użytkownika (obecnie odpowiedzialność za nieprzestrzeganie przepisów ustawy o zatrudnianiu pracowników
tymczasowych dotyczy jedynie pracodawców użytkowników). Ponadto zasadnym
jest wniosek, zgodnie z którym stwierdzenie rażącego naruszenia przepisów
ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych powinno zostać włączone
do katalogu przesłanek wykreślenia podmiotu z rejestru agencji zatrudnienia.
Zgodnie z oceną osób prowadzących
agencje zatrudnienia, należy zwrócić uwagę na brak regulacji skierowanych na prewencję, dotyczących pierwszej kontroli
z zakresu przestrzegania przez agencję
zatrudnienia obowiązków ustawowych,
którą powinien przeprowadzić (przed wydaniem decyzji) organ rejestrujący.
W przypadku stwierdzenia naruszenia
przepisów prawa, działalność organu kontrolnego ograniczałaby się do wezwania,
celem usunięcia nieprawidłowości (podobnie, jak to czyni wskutek powiadomienia, PIP).
Małgorzata Lebida
OIP Katowice
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Tłumaczenie artykułu z magazynu Europejskiego Instytutu
Związków Zawodowych (ETUI)
pt. „HesaMag”1 z wydania wiosna-lato 2012.

Trzy
aspekty
czasu
Intuicyjnie rzecz ujmując,
kryzys gospodarczy powinien był przełożyć się
na ograniczenie czasu pracy.
Badania pokazują jednak,
że pracownicy, którzy uniknęli zwolnień, obecnie pracują więcej niż w roku 2008.
Wydaje się więc, że kryzys
i intensywniejsza praca idą
w parze.
W historii kapitalistycznych społeczeństw przemiany idą w kierunku ograniczania czasu poświęcanego na wykonywanie pracy zarobkowej. Trudno jednak określić to ograniczanie jako stałe czy niezakłócone. Nie jest ono także dobrowolne: pracownicy muszą walczyć o nie w sposób
zorganizowany. Ograniczanie czasu pracy
nie nadąża za zwiększaniem wydajności,
ani też nie wynika automatycznie ze zmian
w ogólnej ilości czasu przeznaczonego
na pracę zawodową. Z punktu widzenia
osiągania zysków, duże bezrobocie, które
wymusza obniżanie wynagrodzeń, może
w rzeczywistości okazać się bardziej korzystne niż zrównoważony podział czasu
pracy w całej populacji pracowników.

Długość
Europejskie Badanie Warunków Pracy
pokazuje, że w roku 2009 dla 71% pracowników tygodniowy wymiar czasu pracy nie
uległ zmianie, 18% podawało jego zwiększenie, a 11% – zmniejszenie. Wspomniane dane dotyczą tylko tych pracowników,
którzy nie stracili pracy. Wydłużenie czasu pracy było znaczne szczególnie w sek-

torach edukacji, ochrony zdrowia i usług
finansowych.
Średnia wydajność pracy w Europie
wzrosła 2,5-krotnie w okresie od 1970
do 2008 roku. To, co w roku 1970 produkowano w ciągu 75 godzin, obecnie można
wyprodukować w 30 godzin. Taki wzrost
wydajności wynika z połączenia szeregu
czynników: inwestycji w maszyny i urządzenia techniczne, lepszego wykształcenia pracowników, którzy umieją poradzić sobie ze
złożonymi zadaniami, szybkiego przenoszenia naukowych wynalazków i odkryć
do zastosowań w produkcji, nowych form
podziału pracy. Przy wspomnianych zmianach intensyfikacja pracy działa w przeciwnych kierunkach: zwiększa wydajność,
ale narzuca warunki pracy, które odciągają uwagę od dobrej jakości produkcji. Szkody wynikające z takiej sytuacji dla społeczeństwa są łatwo zauważalne: narastanie
problemów zdrowotnych, wykluczanie
z rynku pracy oraz straty z powodu niskiej
jakości produktów bądź usług.(…)
Żadne społeczeństwo nie może wytwarzać ani przetwarzać bez szeregu działań
stanowiących jakąś formę pracy. W zależności od tego, gdzie i kiedy są one wykonywane, niektóre z tych działań mogą być odpłatne, inne nie, ale nawet one stanowią
nieodzowny warunek ogólnego porządku
społecznego. Jeżeli czas odpłatnego zatrudnienia dodać do czasu pracy nieodpłatnej w UE, dla 32% kobiet i 14% mężczyzn
łączny czas pracy przekroczy 70 godzin tygodniowo. Uwzględniając tylko pracę zarobkową, można zauważyć dwie tendencje. Udział osób pracujących więcej niż
48 godzin tygodniowo maleje (14% pracowników w roku 2010, przeważnie mężczyzn).
W ciągu 20 lat odsetek osób pracujących
krócej niż 20 godzin tygodniowo wzrósł
z 8% do 14% w 12 krajach, z których dostępne są pełne, ustandaryzowane dane statystyczne. W grupie tej znacznie liczniej reprezentowane są kobiety. Rozrzut pomiędzy war tościami krańcowymi jest duży
np. w Holandii, gdzie 5% zatrudnionych
pracuje po 60 godzin na tydzień i podobna
grupa pracuje nie więcej niż 10 godzin tygodniowo. Bardzo podobnie jest w Wielkiej
Brytanii i Irlandii. W Polsce 5% zatrudnionych wykonuje pracę zarobkową przez 70
godzin tygodniowo, a na drugim biegunie
jest 5% grupa tych, którzy pracują około 15
godzin na tydzień.
Zarówno nadmiernie długi czas pracy,
jak i krótki (na część etatu) są często powiązane z czynnikami, które odciągają
uwagę od jakości pracy. Niektóre są nie-
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odłącznie związane z czasem i jego organizacją (zbyt długie, nieregularne zmiany,
zmienne tempo, rozdźwięk pomiędzy czasem pracy a czasem prywatnym, itd.).
Ujemne skutki wynikają też z innych warunków pracy i zatrudnienia (np. niskie
wynagrodzenia, zagrożenia zdrowotne,
niepewność zatrudnienia, brak „demokracji” w miejscu pracy, itd.).
W zakresie warunków pracy, część etatu nie jest po prostu „zmniejszeniem pełnego etatu”. Oznacza także niższy poziom
w hierarchii miejsc pracy, bardziej nieprzewidywalne godziny pracy i często monotonne, powtarzalne zadania. W sektorze sprzątania np., może wiązać się z oddzielnymi
zmianami przed rozpoczęciem i po zakończeniu regularnego dnia pracy. Zatrudnieni na część etatu bywają też mniej zaangażowani w swoim miejscu pracy.
Praca w wymiarze powyżej 40 godzin
tygodniowo może dotyczyć różnorodnych
sytuacji. Wśród najwyżej wykwalifikowanych pracowników – szczególnie na stanowiskach kierowniczych – wiąże się z dużymi dochodami i szansą rozwoju kariery zawodowej, ale daje także pewien wybór
godzin pracy. Długi czas pracy na najwyższych stanowiskach jest czynnikiem
utrudniającym obejmowanie takich stanowisk przez kobiety. Na najniższym poziomie w hierarchii miejsc pracy jest bardzo wiele niskopłatnych stanowisk. Osoby
na nich zatrudnione często pracują w nadgodzinach lub na kilku etatach.
Różnice pod względem liczby miejsc
pracy z dużą liczbą godzin pracy tygodniowo występują także pomiędzy krajami.
W Europie Południowej i Wschodniej większość takich prac wykonują osoby będące
najniżej w hierarchii zatrudnienia. Nadgodziny są nieuniknionym elementem towarzyszącym niskim wynagrodzeniom.
W kontynentalnej części Europy Zachodniej, ale także w Wielkiej Brytanii i Irlandii
długi czas pracy jest częściej typowy dla
wykwalifikowanych mężczyzn niepracujących fizycznie, zwykle żonatych lub żyjących w związkach nieformalnych. W krajach nordyckich czas pracy w wymiarze
od 41 do 50 godzin tygodniowo jest częściej związany z pracą umysłową osób wysoko wykwalifikowanych, ale powyżej
50 godzin tygodniowo taka zależność jest
już mniej systematyczna.

Intensywność
Dowolna analiza czasu pracy jest niepełna, jeśli nie uwzględnia obciążenia za-
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daniami do wykonania. W badaniach
nad warunkami pracy z ostatnich dwudziestu lat najbardziej zauważalną tendencją jest wzrost presji czasu w pracy.
Jest to wynik interakcji pomiędzy różnymi wcześniej ukrytymi czynnikami. Czynnik przemysłowy to głównie narzucanie
tempa pracy przez maszyny. Jego znaczenie rosło, kiedy firmy wprowadzały coraz
surowsze normy produkcji. Towarzyszyła
temu zawsze likwidacja miejsc pracy niepodlegających standardom lub podlegających mniej rygorystycznym standardom. Czynnikiem rynkowym jest tempo
produkcji uzależnione od popytu konsumenckiego. Był on zawsze typowy dla różnych usług, ale rozpowszechnił się także w obszarze przemysłu, gdzie słowo
klient jest używane w przenośni na oznaczenie innych firm w łańcuchu podwykonawstwa, a nawet na oznaczenie innego
wydziału tej samej firmy. Czynnik związany z łańcuchem podległości wynika z bezpośrednich środków kontroli sprawowanej przez kierownictwo. Ma on pośredni
wpływ poprzez metody zarządzania skupione na stworzeniu konkurencji pomiędzy małymi jednostkami (lub osobami)
w firmie. Obecnie presję czasu wywierają czasami nie bezpośrednio kierownicy,
ale koledzy w pracy. Około jedna trzecia
pracowników w UE podlega łącznie co
najmniej trzem różnym czynnikom wywołującym presję czasu.
Intensyfikacja pogarsza warunki pracy
zarobkowej, ale także stwarza więcej wyzwań w pracy niezarobkowej. Istotne momenty, przeznaczone na przewidywanie,
refleksję i kontrolowanie emocji, zostały
maksymalnie skrócone. To nakłada
na pracowników psychiczne obciążenia,
które mają tendencje do utrzymywania
się także po pracy. Coraz częściej też
wspomniane obciążenie psychiczne jest
pogłębiane żądaniem elastyczności, co
oznacza, że wymaga się od pracowników,
aby część zadań wykonywali jeszcze w domu. Bardzo szybko rozpowszechnia się
zjawisko gotowości na każde wezwanie
(za pośrednictwem e-maila lub telefonu
komórkowego) poza godzinami pracy.

Ogólny wpływ na zdrowie
Różne czynniki związane z czasem pracy przekładają się na szereg problemów
zdrowotnych. Badania z Katalonii wiążą
długie godziny pracy z gorszym stanem
zdrowia psychicznego, wysokim ciśnieniem krwi i bezsennością. Od dawna zna-

ne są szkodliwe skutki zdrowotne pracy
zmianowej i w porze nocnej. Powodują one
przyspieszone starzenie się i przyczyniają
do powstawania chorób układu krążenia,
zaburzeń trawienia i snu. Zauważono także
związek pomiędzy pracą kobiet w porze
nocnej a rozwojem nowotworów piersi.
Ekonomiści ds. ochrony zdrowia oszacowali, że stres zawodowy wśród ludności
Francji wpływa na rozwój chorób fizycznych i psychicznych (między 310 tys.
a 400 tys.), a także powoduje od 2300
do 3600 zgonów rocznie. Szacunkowe dane ograniczają się do trzech grup schorzeń: układu krążenia, zaburzeń psychicznych i dolegliwości mięśniowo-szkieletowych. Nawet jeśli na taką sytuację nie
wpływają wyłącznie długi czas pracy i jej
intensywność, niezaprzeczalnie odgrywają one pewną rolę.
Badania dotyczące nieregularnych godzin pracy i absencji wśród pracowników
fizycznych rzucają światło na problem obciążeń zawodowych. Jedna piąta wszystkich absencji chorobowych pracowników
fizycznych jest spowodowana nieregularnymi godzinami pracy. Niekorzystne skutki zdrowotne narastają wraz z wiekiem,
osiągając najwyższą wartość w grupie wiekowej 40-49 lat (39% absencji chorobowej). W grupie 50-59 lat absencja sięga
poziomu 30%, ale można przyjąć, że niektórzy z tych pracowników z gorszym stanem zdrowia być może stracili pracę lub
przenieśli się do pracy z regularnymi godzinami.
Ryzyko wypadków znacząco wzrasta
przy przekroczeniu liczby 7-9 godzin pracy na dobę. Z badania przeprowadzonego
w Stanach Zjednoczonych wynika, że
wśród pracujących w nadgodzinach odnotowuje się 61% wzrost liczby wypadków przy pracy. Konsekwencje długiego
czasu pracy mają wpływ także np. na pacjentów w szpitalach z powodu większego
ryzyka popełniania poważnych błędów
medycznych. Podobne tendencje obserwuje się w pracach powodujących duże ryzyko dla społeczeństwa lub dla środowiska (transport, zakłady rafineryjne, itd.).
Częstotliwość wypadków w ruchu drogowym wzrasta wśród pracujących wiele godzin na dobę.

Elastyczność
„Produkcja w samą porę” przyczynia
się do obniżania poziomu zatrudnienia. Intensyfikacja jest powiązana z elastycznością o charakterze „zewnętrznym”, kiedy
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liczba pracowników się zmienia dzięki korzystaniu z pracowników agencyjnych lub
podwykonawstwa albo o charakterze „wewnętrznym”, kiedy zmiany godzin pracy są
wymuszone i uzależnione od najbardziej
korzystnej organizacji działań. Europejskie
Badanie Warunków Pracy odzwierciedla
pewne aspekty wspomnianej elastyczności: około jedna piąta pracowników (głównie o niskich kwalifikacjach) pracuje w porze nocnej, zaś jedna szósta ma pracę
zmianową, na różne zmiany w poszczególnych tygodniach; jedna druga pracuje co
najmniej jeden weekend w miesiącu. Praca na wezwanie dotyczy jednej piątej pracowników i stwarza szczególne problemy,
gdy wezwanie następuje bez zapowiedzi.
Często jest to związane z przypadkowymi
formami zatrudnienia. Francuskie badanie wskazuje, że ze zmiennymi godzinami
pracy w ciągu roku wiążą się: zwiększone
ryzyko wypadków przy pracy, połączenie
co najmniej trzech czynników obciążenia fizycznego, powtarzalne zadania i zakłócające przerwy w pracy.

Pułapka pracy
w niepełnym wymiarze
Jedną z najbardziej rozpowszechnionych form elastyczności jest praca
na część etatu. W UE na część etatu pracuje trzy razy więcej kobiet niż mężczyzn.
Stało się to standardową formą zatrudnienia kobiet w niektórych krajach Europy
Zachodniej i Północnej. 80% w Holandii,
ponad połowa w Wielkiej Brytanii.
W Niemczech, Szwecji i Belgii od 40
do 50% kobiet. Nawet w krajach, gdzie
mniej niż 20% kobiet pracuje na część
etatu, zróżnicowanie ze względu na płeć
pozostaje duże, bo np. w Finlandii część
etatu ma 18% kobiet i 9% mężczyzn,
w Grecji – 10% kobiet i 3% mężczyzn.
Całość czasu poświęcanego przez kobiety na pracę w domu oraz na pracę zarobkową na część etatu odpowiada długości
czasu pracy mężczyzn w pełnym wymiarze.
W przypadku mężczyzn praca na część
etatu przekłada się na niewielki wzrost ich
zaangażowania w obowiązki domowe. Dodatkowy czas wolny mężczyźni poświęcają
na konkretne osobiste zainteresowania
(studia, sztukę, sport, itd.), skoncentrowane w jednym okresie życia (szczególnie
wśród osób będących na początku i pod koniec kariery zawodowej). Sytuacja rodzinna (liczba małych dzieci) ma ograniczony
wpływ na decyzje mężczyzn o pracy
na część etatu. Z tego właśnie powodu roz8/2012 IP

różnienie pomiędzy pracą na część etatu
dobrowolną i „wymuszoną” jest nazbyt
uproszczone. Pomija ono fakt, że w przypadku niektórych stanowisk nie ma po prostu innego wyboru niż praca na część etatu. W założeniu jest to osobisty wybór, ale
pomija się warunki społeczne, od których
on zależy. Jak zauważyły hiszpańskie ekonomistki Cristina Carrasco i Maribel
Mayordomo: Decyzje kobiet dotyczące
organizacji ich czasu pracy (zawodowej
i w domu) na ogół uwzględniają dobrostan
innych osób żyjących w jednym gospodarstwie domowym i konieczność zaspokajania przez nie potrzeb innych. Przeciwnie
jest w przypadku mężczyzn, którzy – świadomie lub nieświadomie – przyjmują, że takie są obowiązki kobiet. W związku z tym,
możliwości zatrudnienia dla kobiet są ograniczone różnymi czynnikami społecznymi:
tradycjami patriarchatu, środowiskiem rodzinnym (osoby będące na utrzymaniu,
status finansowy, możliwe sieci pomocy, jakie kobieta może stworzyć lub w jakich
może uczestniczyć), ogólnie dostępne placówki oferujące opiekę, a także przepisy
i cechy charakterystyczne rynku pracy.
Praca na część etatu powoduje „dystrybucję” bezrobocia wśród kobiet. Holandia
ma jeden z najniższych wskaźników bezrobocia w UE, ale jeżeli wskaźniki zatrudnienia przeliczy się, konwer tując pracę
na część etatu na pełny etat, to okaże się,
że będzie mieć wyższy wskaźnik bezrobocia niż Portugalia. Stosowanie na szeroką
skalę pracy na część etatu oznacza, że
udział kobiet w całkowitych przychodach
(wynagrodzenia plus zasiłki dla bezrobotnych) jest dużo niższy niż mężczyzn. Kraje, w których praca kobiet na część etatu
jest coraz bardziej rozpowszechniona, to
często te, w których najbardziej uwidoczniła się dominacja jednej z płci w konkretnych branżach i zawodach. Również z tego
punktu widzenia Portugalia wydaje się dużo bardziej egalitarna niż Holandia.
Poziomy wynagrodzeń za pracę w niepełnym wymiarze są często zbyt niskie,
aby zagwarantować pełną niezależność finansową. Powstaje zaklęte koło: kobiety są
pułapce finansowego uzależnienia od rodziny i obciążone są większością obowiązków
w gospodarstwie domowym. Poza tym zatrudnienie na część etatu powoduje
zmniejszenie poziomu alternatywnych dochodów z ubezpieczenia społecznego. Zasiłki chorobowe i renty są niższe, zasiłki dla
bezrobotnych nie są przydzielane wcale
albo w tak niskiej wysokości, że nie pozwa-

lają na utrzymanie, zaś uprawnienia emerytalne są obniżone drastycznie z powodu
częstych okresów pracy na część etatu
oraz okresów bezrobocia.
Pod koniec lat 90. XX. wieku socjolog
Daničle Kergoat zauważyła, że elastyczność nie przybiera takiej samej for my
wśród mężczyzn i kobiet. Elastyczność
wśród mężczyzn opisała jako mobilność
przestrzenną, zróżnicowanie wykonywanych prac, umiejętności i zadań. Wśród
kobiet ma ona formę mobilności czasowej, ściśle powiązanej z rozpowszechnieniem pracy na część etatu i przerywanym przebiegiem kariery zawodowej. Taką analizę potwierdzają badania ergonomiczne, wskazujące, że praca kobiet bywa
częściej zakłócana, przede wszystkim
w wyniku presji społecznej, ponieważ kobiety są naturalnie postrzegane jako
wsparcie dla innych (przełożonych, kolegów, klientów, itd.) i mają na wezwanie
wypełniać nieprzewidziane zadania.
„Elastyczność” jest w założeniu określeniem pozytywnym, używanym do opisania organizacji pracy, która dostosowuje się do zmieniającego się środowiska.
W większości przypadków jest to jednak
droga jednokierunkowa: „elastyczne” warunki zatrudnienia rzadko są dostosowane do potrzeb życia pozazawodowego pracowników.
Artykuł daje pewien obraz złożonych
aspektów, w których jakość warunków
pracy i jej czas są ze sobą powiązane. Odwieczne zmagania o skrócenie czasu pracy są wciąż aktualne. Muszą być one połączone z żądaniami takiej organizacji pracy, która rozwiąże problemy związane
z jej intensyfikacją oraz elastycznością
zatrudnienia.
Laurent Vogel
dyrektor Departamentu ds. Warunków Pracy, Zdrowia i Bezpieczeństwa
Europejski Instytut Związków
Zawodowych (ETUI)
Tłumaczenie: Teresa Jastrzębska,
Sekcja Współpracy z Zagranicą, GIP
1 Magazyn „HesaMag”, wydawany dwa razy
w roku, poświęcony jest tematom związanym
z pracą, warunkami zatrudnienia i bhp, poruszanych z punktu widzenia związków. W najnowszym
numerze znajdziemy m.in. raport specjalny pt.
„Cena, jaką płacimy za dłuższy czas pracy” (w tym
artykuły nt. rewizji dyrektywy o czasie pracy,
równowagi między pracą a życiem rodzinnym,
pracy w porze nocnej, elastycznego czasu pracy
we Francji). Inne artykuły w tym wydaniu dotyczą
np. warunków pracy w centrach handlowych oraz
działań podjętych w koncer nie ArcelorMittal
w celu zmniejszenia liczby wypadków.
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Kolejny XIX Rajd Pracowników Państwowej Inspekcji Pracy MAŁOPOLSKA 2012 już za nami.
W dniach 21-24 czerwca br. Bukowina Tatrzańska gościła uczestników
z całej Polski. Każdy mógł podziwiać
największe atrakcje turystyczne Podhala i Spiszu, przebywając wśród niepowtarzalnych krajobrazów Tatr.
Wycieczki do Morskiego Oka, wjazd kolejką na Kasprowy Wierch, piesze wędrówki górskimi szlakami do Jaskini
Mroźnej i Wąwozu Kraków oraz spływ
przełomem Dunajca cieszyły się ogromną popularnością. Po dniach pełnych
wrażeń nadwątlone siły można było zregenerować w ciepłej, nasyconej minerałami wodzie bukowiańskich term.
Organizatorzy rajdu z OIP Kraków

Niżej za zgodą
Andrzej Herko

Od wielu lat problemem jest interpretacja przepisów dotyczących organizowania stanowisk stałej pracy poniżej otaczającego terenu. Warto wspomnieć, że wcześniej obowiązujące
przepisy § 11 rozporządzenia Ministrów Pracy i Ziem Odzyskanych z 6 listopada 1946 r. o ogólnych przepisach bhp,
stwierdzało w sposób jednoznaczny, że pomieszczenia przeznaczone na stałe miejsce pracy nie mogą znajdować się
w suterenach, piwnicach i na poddaszach.
Odstępstwo dotyczyło tylko pomieszczeń, które ze względów technologicznych i rodzaju produkcji, np. chłodnie,
rozlewnie win, lodownie, mogły tam być
lokalizowane. Tak więc w praktyce przepis ten wykluczał możliwość organizowania stałej pracy w pomieszczeniach usytuowanych poniżej otaczającego terenu.
Odmiennie sprawę tę regulowały przepisy techniczno-budowlane. I tak przykładowo w rozporządzeniu MGTiOŚ z 3 listopada 1980 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki, stwierdzono, że w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi „dopuszcza się niższy poziom podłogi” z wyjątkiem pomieszczeń w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego, w budynkach dla dzieci i młodzieży oraz w budynkach służby zdrowia i opieki społecznej. Tutaj obowiązywał wymóg, aby pomieszczenia te znajdowały się co najmniej 0,3 m nad powierzchnią przyległego terenu.
Ewentualną zgodę na lokalizację stanowisk stałej pracy w pomieszczeniach poniżej otaczającego terenu wydawał państwowy wojewódzki inspektor sanitarny.
Natomiast w obecnie obowiązujących
przepisach techniczno-budowlanych, tj.
rozporządzeniu Ministra Infrastruktury
z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 75, poz. 690 ze zmianami oraz z 2010 r.
Nr 239, poz. 1597), ustawodawca dopuścił lokalizację pomieszczeń produkcyjnych i usługowych poniżej poziomu otaczającego terenu z zastrzeżeniem uzyskania zgody inspektora pracy oraz państwo-
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wego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.
W rozporządzeniu tym podano bezwarunkowy zakaz lokalizacji niektórych pomieszczeń poniżej poziomu terenu, podobnie jak w poprzednich przepisach
techniczno-budowlanych.
Przepisy bhp, tj. rozporządzenie
MPiPS z 26 września 1997 r. w sprawie
ogólnych przepisów bhp, dopuszczają odstępstwo o charakterze szczególnym, dotyczące tylko pomieszczeń pracy, takich
jak: garaże, kotłownie, warsztaty podręczne, pomieszczenia handlowe, usługowe,
gastronomiczne, w ulicznych przejściach
podziemnych, stacjach komunikacyjnych
i tunelach, domach handlowych oraz
obiektach zabytkowych.
W tej sytuacji wymagana jest zgoda
państwowego wojewódzkiego inspektora
sanitar nego wydana w porozumieniu
z okręgowym inspektorem pracy. Tak
więc decyzje wydaje pwis i to na nim ciąży obowiązek porozumienia się w tej sprawie z oip. W razie wydania decyzji przez
bez takiego porozumienia strona ubiegająca się o odstępstwo ma prawo wnieść
o wznowienie postępowania zgodnie
z art. 145 § l pkt 6 K.p.a.

Jaka rzędna?
Odstępstwa dla pomieszczeń stałej pracy usytuowane poniżej otaczającego terenu udzielane są na etapie:
● projektowania pomieszczeń stałej
pracy w trybie § 73 ust. 3 warunków technicznych, z którego wynika, że obniżenie
poziomu podłogi poniżej terenu wymaga
uzyskania zgody państwowego wojewódz-

kiego inspektora sanitar nego wydanej
w porozumieniu z właściwym okręgowym
inspektorem pracy (dotyczy pomieszczeń
produkcyjnych i usługowych);
● użytkowania pomieszczeń stałej pracy w trybie § 18 ust. 2 ogólnych przepisów bhp, z którego wynika, że poniżej
poziomu otaczającego terenu mogą znajdować się pomieszczenia pracy w garażu,
kotłowni i warsztatach podręcznych, pomieszczenia handlowe, usługowe i gastronomiczne w ulicznych przejściach podziemnych, w podziemnych stacjach komunikacyjnych i tunelach, w domach handlowych i hotelach oraz w obiektach zabytkowych, pod warunkiem zachowania
wymagań przepisów techniczno-budowlanych i po uzyskaniu zgody właściwego
państwowego wojewódzkiego inspektora
sanitar nego, wydanej w porozumieniu
z okręgowym inspektorem pracy.
Zgodnie z § 3 pkt 15 warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, poprzez poziom
terenu rozumie się rzędną projektowanego lub urządzonego terenu przed wejściem głównym do budynku bądź jego samodzielnej części (klatki schodowej), niebędącym wyłącznie wejściem do pomieszczeń gospodarczych lub technicznych.
Mając to na uwadze, należy rozróżnić
następujące pojęcia:
● rzędna terenu – poziom terenu
w stosunku do jego usytuowania nad poziom morza, wynikająca z map geodezyjnych;
● rzędna projektowania – poziom terenu założony przez projektanta – rzędna,
według której projektuje się posadowienie obiektu;
● poziom otaczającego terenu – rzędna projektowanego lub urządzonego terenu przed wejściem głównym do budynku,
bądź jego samodzielnej części (klatki
schodowej), niebędącym wyłącznie wejściem do pomieszczeń gospodarczych lub
technicznych.
Dla ustalenia, czy dany obiekt oraz znajdujące się w nim pomieszczenia pracy znajdują się poniżej poziomu otaczającego terenu (§ 18 ogólnych przepisów bhp) lub terenu urządzonego przy budynku (§ 73
ust. 3 warunków technicznych), należy
sprawdzić w projekcie budowlanym, jaka
rzędna projektowa lub terenu została przyjęta. W obydwu przypadkach należy ustalić, czy poziom podłogi pomieszczeń stałej
pracy znajduje się poniżej otaczającego terenu. Stąd też w definicji poziomu terenu
za poziom ten uznano rzędną projektowaI P 8/2012

ną lub rzędną urządzonego terenu, które
nie muszą być tożsame.
Udzielanie odstępstw dotyczy w szczególności pomieszczeń stałej pracy, organizowanych w:
● piwnicy – tj. kondygnacji podziemnej
lub nadziemnej bądź ich części, w których
poziom co najmniej z jednej strony budynku znajduje się poniżej poziomu terenu,
● suterenie – tj. kondygnacji w budynku lub jej części zawierającej pomieszczenia użytkowe, w których poziom podłogi w części lub całości znajduje się poniżej projektowanego lub urządzonego terenu, lecz co najmniej od strony jednej
ściany z oknami poziom podłogi znajduje
się nie więcej niż 0,9 m poniżej takiego terenu kondygnacji podziemnej – tj. kondygnacji, której więcej niż połowa wysokości
w świetle, ze wszystkich stron budynku
znajduje się poniżej poziomu przylegającego do niego projektowanego lub urządzonego terenu.
Należy zaznaczyć, że jeżeli pracodawca
chce zorganizować pomieszczenia produkcyjne czy usługowe w piwnicy lub suterenie, to musi najpierw uzyskać pozwolenie właściwego organu na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego,
zgodnie z art. 71 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
W celu uzyskania zgody na odstępstwo
dla pomieszczeń stałej pracy zlokalizowanych poniżej poziomu otaczającego terenu, wnioskodawca powinien przedstawić
dokumentację projektową, z której będzie wynikać, że w pomieszczeniach tych
będzie zapewnione:
● oświetlenie dzienne,
● oświetlenie elektryczne wykonane
zgodnie z PN,
● skuteczna izolacja przeciwwilgociowa,
● bezpieczne warunki ewakuacji,
w tym prawidłowa długość i szerokość
dróg ewakuacyjnych, oświetlenie awaryjne, zastosowanie materiałów nierozprzestrzeniających ognia itp.,
● odpowiednia wysokość i kubatura
pomieszczeń zgodnie z przepisami bhp.
Zgodnie z § 73 ust. 2 warunków technicznych odstępstwa nie udziela się dla
pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi w budynku zakładu opieki zdrowotnej,
opieki społecznej, oświaty, wychowania
i nauki, dla których poziom podłogi powinien znajdować się co najmniej 0,3 m powyżej terenu urządzonego przy budynku.
Andrzej Herko
OIP Katowice
8/2012 IP

Wyciągi pochyłe
na polskim rynku
Jeszcze kilkanaście lat temu pochyłe wyciągi budowlane,
zwane potocznie „windami dekarskimi”, miały opinię urządzeń
dostępnych jedynie dla większych, zaawansowanych technologicznie firm z branży dachowej. Naszym rodzimym przedsiębiorstwom wydawało się, że dedykowane im środki
transportu pionowego osiągalne są jedynie dla ich zachodnich odpowiedników, a w naszych realiach jedyną opcją jest
tradycyjny sznurek i bloczek.
Co takiego stało się w ostatnich latach,
że wyciągi pochyłe są obecnie stałym elementem na wielu budowach czy też remontach połaci dachowych? Na czym polega ich fenomen? Dlaczego zmieniły wieloletnie nawyki i zwyczaje panujące
na polskich placach budów?
Przy tak skomplikowanym problemie
odpowiedź rzadko bywa jednoznaczna,
jednak pokuszę się o jak najdokładniejsze
wyjaśnienie owego zjawiska w dalszej części artykułu.

Taniej i szybciej
Jednym z najistotniejszych czynników
jest wzrastająca świadomość znaczenia
tzw. „zasobów ludzkich”. Nie wdając się
w skomplikowane ekonomiczne definicje,
oznacza to, że dla pracodawcy koszt pracy w naszym kraju stale rośnie. Dotyczy
to nie tylko wielu obowiązkowych podatków i składek, ale także wciąż zaostrzanych przepisów bhp, zmierzających
do właściwego zabezpieczenia przy pracy
np. na wysokości, a co za tym idzie, do zakupu właściwych technologii. Z taką sytuacją mieliśmy do czynienia wiele lat temu
w krajach zachodnich. Tamtejsze rozwiązania okazały się równie skuteczne w Polsce, gdzie również firmy zaczęły inwestować w sprzęt i maszyny pozwalające
zmniejszyć koszty stałe, wynikające z zatrudniania zbyt dużej liczby niskowykwalifikowanych pracowników. W przypadku
zakupu sprzętu typu wyciągi pochyłe raz
poniesiony koszt (ewentualnie rozkłada
na raty leasingowe lub kredytowe) zastępuje wydatki związane z koniecznością
utrzymania i wyposażenia kilku pracowni-

ków. Na dłuższą metę jest to jedyna droga dla przedsiębiorcy, który pragnie pozostać konkurencyjny na rynku.
Kolejnym argumentem przemawiającym za inwestowaniem przez pracodawcę
w zakup sprzętu specjalistycznego jest
znaczące przyspieszenie tempa prac. Ta
kwestia jest o tyle istotna, że pozwala
na zwiększenie zasięgu działalności firmy, a co za tym idzie, na jej dynamiczny
rozwój. Liczba używanych wyciągów pochyłych (kupionych w latach 2006-2011)
trafiających do dalszej odsprzedaży jest
wręcz śladowa. Firmy nie pozbywają się
tego sprzętu. Doskonale widać to podczas obser wacji popularnych ser wisów
aukcyjnych. Wnioski nasuwają się same.
Windy dekarskie okazały się niezbędne
w firmach, nawet w trudnych czasach.
Nie można również zapomnieć, że
użytkownicy dokonujący zakupu specjalistycznego sprzętu u autoryzowanych dealerów dzięki stworzeniu poprawnej, obowiązującej w naszym kraju, dokumentacji
spełniają wszelkie przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. W dzisiejszych czasach, gdy wszelkiego rodzaju kontrole
stają się coraz bardziej dokładne i szczegółowe, jest to bardzo ważny czynnik wyjaśniający tak wielką popularność tych
urządzeń.
Podsumowując, stosowanie tego typu
rozwiązania transpor tu pionowego ma
w zasadzie same zalety:
● pozwala na znacznie szybsze przeprowadzenie wszelkich prac dekarskich,
a przez to wykonanie większej liczby dachów w sezonie;
● wpływa na zmniejszenie liczby niewykwalifikowanych pracowników, którzy
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znacząco zwiększają koszty pracy firm
dekarskich;
● sprawia, że firma staje się bardziej
konkurencyjna w regionie;
● w widoczny sposób zwiększa bezpieczeństwo pracy.
W tej części artykułu postaram się objaśnić podstawowe elementy wyciągu pochyłego. Urządzenia większości producentów składają się z podobnych części,
różniących się jedynie jakością wykonania. Niemal wszystkie zawierają podstawowe elementy. Windy dekarskie elektryczne standardowo składają się z:
● elektrycznej wyciągarki linowej o różnych parametrach, pozwalających na prace z obciążeniem od 130 do 250 kg oraz

w zależności od mocy, z różną prędkością roboczą;
● aluminiowych segmentów drabinowych w kilku wersjach, o udźwigu dopasowanym do mocy silnika; segmenty występują najczęściej w ponad 2 m, 2 m,
1 m, 0,75 m a także 0,5 m odcinkach;
● załamania szyn, pozwalającego
na położenie segmentów na połaci dachowej, wyposażonego w płynną regulację
umożliwiającą ustawienie dowolnego kąta i swobodne dopasowanie pochyłu przy
okapie;
● platformy transportowej osadzonej
na saniach jezdnych; w tym przypadku mamy do czynienia z szerokim zestawem platform przeznaczonych do najróżniejszych
celów, od klasycznych do przewożenia dachówek, papy i innych standardowych materiałów dachowych, do wyspecjalizowa-
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nych, jak np. wersje do transportu paneli
słonecznych czy nawet mebli;
● podpory teleskopowej wymaganej,
jeśli wysokość windy do okapu wynosi
11 lub więcej metrów.
Co ciekawe, wyciągi pochyłe – dzięki
swojej modułowej budowie – mogą być
używane w również innych branżach niż
dekarska:
– wersja solarna: przeznaczona jest
dla firm zajmujących się profesjonalnym
montażem paneli solar nych. Z uwagi
na coraz większe zapotrzebowanie na takie urządzenia producenci przygotowali
dla firm monterskich odpowiednie maszyny do szybkiej i bezpiecznej instalacji.
Odpowiednio przystosowana winda de-

umożliwiły powolny start oraz łagodne
hamowanie w przypadku transpor tu
wszelkich, wymagających ostrożności materiałów. Zmniejszają możliwość rozbicia
szyby podczas transpor tu pionowego,
przez co chronią pracowników przed niebezpiecznymi odłamkami szkła;
– wersja „Pub”: wszędzie, gdzie trzeba transportować ciężkie przedmioty z poziomu piwnicy na poziom zero, można zastosować tę wersję. Znakomicie sprawdza
się w pubach (beczki z piwem), magazynach (różnego rodzaju paczki) i wielu innych miejscach. Atutem tego rozwiązania
jest niska cena oraz łatwość montażu i demontażu całego urządzenia.

karska stała się idealnym rozwiązaniem
dla transpor tu pionowego delikatnych,
a do tego należących do grupy wyższych
cenowo, materiałów;
– wersja meblarska: walory windy
dekarskiej dość szybko docenili przedstawiciele branży przeprowadzek. Zamiast
wnosić ciężkie i często kosztowne meble,
narażając je na uszkodzenia w wąskich
klatkach schodowych, wystarczyło zastosować wyciagarkę pochyłą w wersji meblarskiej. Zmniejszyło to nakład pracy
i liczbę kontuzji pracowników fizycznych;
– wersja okienna: z racji podobnych
problemów, z jakimi stykały się wspomniane wcześniej grupy zawodowe, również w tej branży wyciągarka pochyła okazała się bardzo pomocna. Znacząco przyspieszyła prawidłowy i bezpieczny montaż
okien. Specjalne wersje z falownikiem

Na koniec kilka uwag dotyczących dokumentacji niezbędnej do prawidłowego użytkowania sprzętu transportu pionowego.
Należycie przygotowana Dokumentacja Techniczno-Ruchowa (skrótowo zwana
„dtr-ką”) powinna zawierać infor mację
na temat elementów zestawu wraz z instruktażem ich łączenia oraz mocowania.
Ponadto muszą się w niej znaleźć wyliczenia producenta dotyczące maksymalnej
wysokości użytkowania, udźwigu oraz kąta nachylenia. W przypadku zastosowania elementów podporowych powinno się
też wyznaczyć punkty podparcia wraz
z kątowym nachyleniem toru jezdnego.
Nie mniej ważne są wymogi kwalifikacyjne dla konser watorów oraz operatorów,
a także przepisy bezpieczeństwa i higieny
pracy. Wyciągi pochyłe podlegają ograniczonemu dozorowi technicznemu z doraźnymi kontrolami co 2 lata. (pkt 15 załącznika Nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.10.2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego
w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. Nr 193,
poz. 1890). Zalecane jest, aby obsługa
urządzenia, a w szczególności jej konserwator, posiadali stosowne uprawnienia
kwalifikacyjne wydawane przez UDT. Jednak najistotniejszym szczegółem dokumentacji jest certyfikat CE wraz z numerem seryjnym urządzenia (lub grupą numerów seryjnych, w której musi się zawierać badana wyciągarka pochyła) z własnoręcznym podpisem osoby odpowiedzialnej ze strony producenta. O tym, jak
ważny jest ów podpis, świadczy fakt, że
nierzadko możemy tam znaleźć nazwiska
samych prezesów lub właścicieli firm produkujących urządzenia.
Andrzej Pupin
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Wał bez osłony

to śmierć
W Zakładzie Usług Komunalnych w S. doszło
do śmiertelnego wypadku przy pracy. Zakład
podlega gminie i posiada status pracodawcy
w rozumieniu Kodeksu pracy. Czynności
w sprawach z zakresu prawa pracy wykonuje
kierownik zakładu, będąc zarazem osobą kierującą bezpośrednio wszystkimi pracownikami.
Poszkodowany (lat 37) zatrudniony był na podstawie umowy
o pracę, zawartej od stycznia ub.r. na trzymiesięczny okres
próbny, w pełnym wymiarze czasu pracy, na stanowisku kierowca ciągnika, samochodu. Do dnia wypadku (16 lutego ub.r.), poszkodowany był kierowcą ciągnika rolniczego URSUS C-360, zagregatowanego z przyczepą asenizacyjną MEPROZET typ
T257/1, używaną do opróżniania zbiorników nieczystości płynnych (szamb). Przyczepa wyposażona była w pompę próżniową,
napędzaną przez ciągnik za pośrednictwem wału przegubowo-teleskopowego. W czasie napełniania zbiornika przyczepy wał obracał się z nominalną prędkością około 540 obr./min.
W dniu wypadku poszkodowany wykonywał pracę polegającą
na napełnieniu przyczepy asenizacyjnej nieczystościami ze zbiornika podziemnego przy Urzędzie Gminy w S. Został pochwycony
przez wał przegubowo-teleskopowy, który nie posiadał osłony. Jak
ustalił technik policyjny, który usuwał odzież poszkodowanego
z wału, do wypadku doszło na skutek pochwycenia poły kurtki poszkodowanego, od strony wewnętrznej, gdzie znajduje się kieszeń.
Spowodowało to nawijanie na wał kolejnych części odzieży, w którą ubrany był poszkodowany, aż do jego pochwycenia. Na skutek
doznanych obrażeń zmarł na miejscu wypadku.

Z ustaleń zespołu powypadkowego oraz policji wynika, że nie
było bezpośrednich świadków wypadku. W chwili wypadku poszkodowany był trzeźwy, a jego odzież wierzchnią, pochwyconą
przez wał stanowiły: kurtka zimowa ortalionowa, spodnie drelichowe i obuwie gumofilce. Z treści „Protokołu oględzin i otwarcia zwłok”, udostępnionego przez policję wynika, że przyczyną
zgonu były obrażenia czaszkowo-mózgowe.
Inspektor pracy ustalił następujące przyczyny wypadku:
● brak osłony wału przekaźnika mocy, który przenosił napęd
z ciągnika na wóz asenizacyjny,
● brak właściwego nadzoru ze strony kierownika zakładu
nad stanem sprzętu technicznego,
● niewyposażenie poszkodowanego w odpowiednią odzież roboczą,
● nieprzeszkolenie poszkodowanego, jeśli chodzi o szkolenie
wstępne w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie instruktażu ogólnego i stanowiskowego,
● niezapoznanie poszkodowanego z oceną ryzyka zawodowego oraz zasadami ochrony przed zagrożeniami.
W wyniku kontroli inspektor pracy skierował do prokuratora
zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez
kierownika zakładu. W efekcie przeprowadzonego śledztwa,
prokurator skierował przeciwko kierownikowi zakładu akt oskarżenia do sądu.
Piotr Nowak
OIP Warszawa

Wydawnictwa PIP
Lista tegorocznych pozycji wydawniczych Państwowej Inspekcji Pracy wydłużyła się ostatnio
o trzy kolejne publikacje.
Autorką broszury: „Mobbing. Informator dla pracodawcy” jest Anna Kucharska, psycholog, pracownik Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie.
Co oznacza, jak się przejawia, jak sobie radzić z mobbingiem? To pytania, na które odpowiedź ciągle nastręcza trudności wielu pracodawcom. Zarówno pod względem prawnym, jak i społecznym zjawisko mobbingu
dostarcza licznych niejednoznaczności i trudności interpretacyjnych. Broszura wychodzi naprzeciw zapytaniom i wątpliwościom pracodawców, skupia się
na praktycznej stronie profilaktyki mobbingu oraz radzenia sobie z nim.

Z tego cyklu, na początku jesieni planujemy wydanie drugiej pozycji tej samej autorki pt. „Mobbing. Informator
dla pracownika”.
Autorzy dwóch pozostałych publikacji są pracownikami CIOP-PIB. W swoich materiałach wykorzystali wyniki wieloletniego programu „Poprawa bezpieczeństwa
i warunków pracy” realizowanego przez Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy.
Anna Łuczak i Andrzej Najmiec: „Czynniki psychospołeczne w pracy kierowców”. Autorzy przedstawiają zagrożenia dla zdrowia i życia kierowców. Szczegółowo omawiają czynniki psychospołeczne mające bezpośredni związek z bezpieczeństwem pracy w transporcie drogowym. Sprawność kierowcy, zmęczenie, agresja w ruchu drogowym, alkohol, nawet telefon komórkowy – każdy z tych czynników może stać się przyczyną wypadku. Statystyki alarmują. Co roku, na świecie
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dochodzi do 1,3 mln wypadków drogowych, w których
ginie ponad 40 tys. osób. W Polsce, transport drogowy znajduje
się na 3. miejscu,
za przemysłem i budownictwem,
pod względem liczby
śmiertelnych ofiar wypadków przy pracy.
Dr Ka ta rzy na Maj chrzyc ka: „Środ ki
ochrony układu oddechowego”. Specjalistyczna broszura, omawia ją ca szcze gó ło wo
sprzęt ochrony układu
oddechowego, jak również obowiązki pracodawcy w zakresie wyposażenia
pracowników w taki sprzęt,
skutki niestosowania go,
dobór sprzętu do zagrożeń,
czas jego użytkowania, przeglą dy tech nicz ne i in ne
aspekty przedstawianej tematyki. Zawiera przykładowy formularz wspomagający monitorowanie obowiąz-

ków pracodawcy związanych z zapewnieniem bezpiecznego użytkowania sprzętu ochrony układu oddechowego przydzielonego pracownikowi.
Gorąco polecamy!
Danuta Rutkowska
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Ze statystyk wynika, że w Polsce spośród wszystkich branż, to właśnie w rolnictwie dochodzi
do największej liczby wypadków przy pracy. Także tych najcięższych.

Kto
najbezpieczniejszym
rolnikiem?
Dla większości z nas wakacje to czas planowania urlopu, wypoczynku, regeneracji sił.
Na wsi trwają wtedy gorączkowe przygotowania do żniw. Mimo żmudnej i odpowiedzialnej pracy, są w naszym kraju rolnicy,
którzy również w tym czasie przywiązują wagę do tego, by oprócz satysfakcji i dochodu
ich praca była bezpieczna, także dla członków rodziny.
Z myślą o takich ludziach 10 lat temu po raz pierwszy ogłoszono ogólnopolski konkurs, w którym rolnicy mogli zaprezentować swoje pomysły na nie tylko dochodowy, ale przede wszystkim bezpieczny sposób prowadzenia gospodarstwa.
Okazuje się, że idea promowania bezpiecznej pracy spotyka
się z zainteresowaniem rolników, którzy – oprócz prestiżu w swoim środowisku – chcą walczyć o cenne nagrody. W bieżącym roku, ten najważniejszy w kraju konkurs rolniczy „Bezpieczne gospodarstwo rolne”, wszedł właśnie w decydującą fazę. Trwają wizytacje gospodarstw w poszczególnych województwach. Bierze
w nich udział przedstawiciel Państwowej Inspekcji Pracy Tomasz Urban z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach,
który wchodzi w skład Centralnej Komisji Konkursowej. Jej
członkowie przemierzyli ponad pięć tysięcy kilometrów, docierając do gospodarstw wyłonionych w etapie wojewódzkim.
O skali i zasięgu konkursu, a także ogromie wykonanej pracy świadczą liczby. Podczas dziewięciu lat przeprowadzono w sumie ponad 12 tysięcy wizytacji indywidualnych gospodarstw
rolnych. Każdą edycję konkursu honorowym patronatem obejmował Prezydent RP, a ogólnopolskie media czynnie propagowały
idee bezpieczeństwa i zdrowia w pracy na wsi. Uroczyste podsumowania poszczególnych etapów konkursu z udziałem władz
samorządowych i innych instytucji współpracujących z rolnikami sprawiały, że informacje dotyczące istoty i wagi problematyki, której dotyczy konkurs, docierały do szerokiego grona odbiorców. Wreszcie – sprawa najważniejsza – przy okazji eliminacji
konkursowych wśród rolników można zaobser wować zjawisko
zwane naśladownictwem zachowań. Wzorują się na laureatach
i biorących udział w konkursie, wielu z nich także zgłasza się
do kolejnych edycji tej rywalizacji.
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Od samego początku Państwowa Inspekcja Pracy włącza się
w organizację tego przedsięwzięcia na wszystkich jego etapach.
Wykonując zadania prewencyjno-promocyjne wśród rolników
i społeczności wiejskiej, specjaliści inspekcji pracy wspólnie
z pracownikami Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego docierają do gospodarstw wyróżniających się wysokimi standardami bezpieczeństwa pracy i zachęcają gospodarzy do udziału
w konkursie.
Do tegorocznej edycji w całym kraju zgłoszono 982 gospodarstwa, z czego 146 dotarło do etapów wojewódzkich. Rolnicy
z 16 najbezpieczniejszych gospodarstw walczą o zwycięstwo
w jubileuszowej X edycji. Jej wyjątkowość polega także na tym,
że główna nagroda – ciągnik marki Farmtrack, model 675 DT,
będzie miał niespotykany w sprzęcie rolniczym złoty kolor i będzie jedynym takim ciągnikiem w kraju. Będzie to symboliczne
świadectwo, „złoty medal”, wskazujące na to, że właściciel ciągnika i zwycięzca konkursu posiada najbezpieczniejsze gospodarstwo w Polsce. Ocena uczestników etapu ogólnopolskiego już się
rozpoczęła – od wizytacji gospodarstw w województwie lubelskim i śląskim.

Gospodarstwo Beaty i Piotra Kondrackich znajduje się
w lubelskiej wsi Górne. Zajmuje powierzchnię 80 ha, skupia się
na produkcji trzody chlewnej. Stado liczy 50 loch, które rocznie
dostarczają ok. 1100 tuczników o średniej mięsności 58,5%. Dodatkowym źródłem dochodów gospodarstwa jest uprawa buraków cukrowych na powierzchni 8 ha oraz marchwi jadalnej
na areale 5 ha. Pozostałą cześć przeznaczono na uprawę zbóż.
Gospodarstwo wyróżnia się poziomem bezpieczeństwa – najczęściej spotykane zagrożenia są tu prawidłowo rozpoznane, usunięte lub zminimalizowane. Miejsca niebezpieczne są oznakowane,
a odpowiedzialne podejście do zagadnień bhp widać także
w warsztacie. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo przeciwpożarowe
oraz zapewnienie w razie konieczności pierwszej pomocy przedlekarskiej, również jest celująco.

Osłony, oznakowanie, ochrony osobiste i instrukcja bezpiecznego użytkowania – tak powinno być w każdym warsztacie.
Dyszel przyczepy posiada sprężynę ułatwiającą sprzęganie bez
udziału osoby mogącej ulec przygnieceniu, a sama przyczepa
ma drabinkę ułatwiającą schodzenie i wchodzenie.

Na wszelki wypadek…
W województwie śląskim Centralna Komisja Konkursowa wizytowała gospodarstwo Magdaleny i Jakuba Wojciechów ze
wsi Grzawa. Jego areał wynosi 56 ha (23,5 ha własne, 32,5 ha
dzierżawione). Struktura upraw w gospodarstwie: ziemniaki
– 15 ha, kapusta – 2 ha, seler – 0,5 ha, rzepak – 10 ha, pszenica ozima – 10,5 ha, łąki i pastwiska – 18 ha. Ponadto w gospodarstwie prowadzony jest pensjonat dla koni. Obecnie jest
ich 86. Konie należą do niemieckiej fundacji ochrony zwierząt
Pro-Animale. Państwo Wojciechowie, zwycięzcy etapu wojewódzkiego, mogą pochwalić się wysokim poziomem bezpieczeństwa w swoim gospodarstwie. Odgrodzili część mieszkalną
od produkcyjnej, wszystkie ciągniki i maszyny samojezdne (wózek widłowy i kombajn zbożowy) wyposażone są w kabiny
ochronne, co gwarantuje komfort pracy i bezpieczeństwo operatora. W stajniach podczas prac przy zwierzętach nie zachodzi
konieczność wchodzenia pomiędzy konie (stworzono korytarze
paszowe). Co ważne, pomyślano o bezpieczeństwie dzieci. Plac
zabaw jest wydzielony i zabezpieczony. Ciągniki wyposażono
w dodatkowe, oryginalne siedzenie dla pasażerów wraz z pasami bezpieczeństwa, a zamykana szafka na klucze do pojazdów,
które w danym momencie nie są używane, jest zamykana.
Jakub Chojnicki
Departament Prewencji i Promocji GIP
Foto. Tomasz Urban OIP Katowice

Poddasze zabezpieczone przed upadkiem z wysokości. Wmurowano stałe zabezpieczenie dla drabiny przystawnej. Uniemożliwiono wejście dzieciom i osobom postronnym. Miejsca
niebezpieczne oznakowano.
Osłony na przekładniach łańcuchowych są własnej produkcji,
ale świetnie spełniają swoją rolę.
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Grupa EDF w Polsce jest częścią międzynarodowej firmy energetycznej i jednego z największych na świecie
producentów energii elektrycznej. W Polsce należy do niej 11 spółek energetycznych w ośmiu miastach (Warszawa,
Gdańsk, Toruń, Zielona Góra, Wrocław, Rybnik, Kraków, Tarnobrzeg), w tym siedem spółek produkcyjnych –
elektrowni i elektrociepłowni. Łącznie zatrudnia ponad 3,6 tys. pracowników. Grupa EDF w Polsce stara się zapewnić
swoim pracownikom przyjazne i bezpieczne miejsca pracy, m.in. dzięki odpowiednio dobranemu systemowi
zarządzania stresem.

System zarządzania stresem
Stres jest nieodłącznym elementem pracy. Kiedy potrafimy sobie z nim radzić i odpowiednio go
rozładowywać, nie zagraża on ani zdrowiu, ani wydajności w pracy. Problem pojawia się wtedy,
gdy stres utrzymuje się przez dłuższy czas, może bowiem prowadzić do utraty zdrowia psychicznego i fizycznego, skutkując absencją i dezorganizacją pracy. Pracownicy popełniają więcej błędów, nie są wystarczająco efektywni, a co najgorsze, są skłonni do ignorowania zasad
bhp, co może zwiększać liczbę wypadków w pracy. Dlatego w Grupie EDF w Polsce rozpoczęto
prace nad wdrażaniem systemu zarządzania stresem, który obejmie wszystkie spółki.
Podstawą tego systemu są najskuteczniejsze dostępne narzędzia
tj. szkolenia, monitorowanie poziomu stresu, profilaktyka zdrowotna. Jednym z najistotniejszych jego elementów jest ocena stresogenności na stanowiskach pracy, przygotowywana w oparciu o pogłębioną analizę ryzyka zawodowego.
Elementy systemu i jego funkcje
1. Edukacja (kolor żółty): znamy cele i założenia projektu, wiemy, czym jest stres, jakie są jego przyczyny i negatywne skutki. Wiedzę tę posiadają pracownicy Grupy.
2. Analiza (kolor niebieski): znamy poziom narażenia na stres
występujący na poszczególnych stanowiskach. Badamy poziom stre-

su u konkretnych pracowników. Wiemy, jak sami pracownicy postrzegają stres występujący w ich miejscu pracy.
3. Prewencja (kolor zielony): możemy podjąć działania profilaktyczne minimalizujące wpływ czynników stresu dzięki temu, że mamy wiedzę na temat poziomu stresu na stanowiskach pracy i u zatrudnionych tam ludzi.
4. Reakcja (kolor czer wony): podejmujemy określone działania
mające na celu pomoc pracownikom w sytuacji, gdy czynniki stresu wpływają negatywnie na ich zdrowie.
5. Dialog (kolor czarny): prowadząc rozmowy i konsultacje, mamy z jednej strony możliwość poznania opinii i pozyskania cennych

uwag na temat systemu, a z drugiej zyskujemy większą pewność, że
jego cel i znaczenie będą dobrze rozumiane.

Poznać stresogenność stanowiska
Podstawowym elementem systemu jest ocena czynników stresogennych na stanowiskach pracy. Wykonuje ją osoba kierująca zespołem przy udziale służb bhp lub SIP oraz pracowników zajmujących
analizowane stanowisko, oceniając występowanie 33 czynników
wpływających na psychofizyczne obciążenie zatrudnionych na nim
osób. To wbrew pozorom niełatwe zadanie, trzeba bowiem spojrzeć
na warunki pracy na danym stanowisku obiektywnie, niezależnie
od tego, kto na nim pracuje. Do oceny służy formularz „Karta oceny warunków psychofizycznych występujących na stanowisku pracy”, w którym wszystkie czynniki zostały opisane na trzech poziomach, w dwóch kryteriach:
1. narażenie (małe/średnie/duże),
2. częstotliwość (sporadycznie/czasami/bardzo często).
Wynikiem oceny jest tabela (grupy narażenia), w której stanowiska podzielone są na pięć grup:
● najmniej narażone – pierwsze 20% stanowisk;
● narażone, ale poniżej średniej – pomiędzy 20% a 40% stanowisk;
● średnio narażone – pomiędzy 40% a 60% stanowisk;
● bardzo narażone – pomiędzy 60% a 80% stanowisk;
● najbardziej narażone – ostatnie 20% stanowisk.
Po przeprowadzeniu oceny, do stanowisk bardziej narażonych
na czynniki stresogenne zostaną systemowo przypisane dodatkowe
działania szkoleniowo-profilaktyczne.

Rozmowa z Grzegorzem J. Sokołowskim,
dyrektorem ds. Zasobów Ludzkich EDF Polska

Opis systemu:

– Dlaczego EDF Polska interesuje zarządzanie stresem?
– Zdrowi i zadowoleni pracownicy to jeden z najcenniejszych
zasobów firmy, a stres i jego negatywne skutki stanowią coraz
bardziej realne zagrożenie. Jak każdy odpowiedzialny pracodawca, chcemy dbać o pracowników, także w tym wymiarze. Problem
jest złożony, ponieważ na stres składa się nie tylko to, czego pracownik doświadcza w pracy, ale także jego problemy prywatne
– trudna sytuacja rodzinna, choroba… Wszystkie te „stresory” nakładają się na siebie, najczęściej w sposób negatywny. A ludzie
różnie reagują na czynniki stresu. Inaczej je znoszą, lepiej lub gorzej. Dlatego też staraliśmy się stworzyć system z jednej strony
zestandaryzowany, oparty o możliwe do zmierzenia wskaźniki,
a z drugiej zaś pozwalający na indywidualne podejście do ludzi.
– Skąd zainteresowanie tym tematem akurat teraz?
– Dostrzegamy ten problem już od pewnego czasu. W corocznych badaniach ankietowych pytamy pracowników o różne sprawy, również o komfort pracy. W ubiegłym roku, jako przyczyny
stresu w pracy pracownicy wskazali przede wszystkim dużą
liczbę zadań do wykonania i niewystarczający czas na ich realizację oraz niepewność co do przyszłości. Zdajemy sobie sprawę,
że zmiany zachodzące w naszych spółkach mają wpływ na pracowników, wywołują niepokój. Zmieniamy się, aby dopasować się
do wymagań rynku i naszych akcjonariuszy, a przez to zapewnić
miejsca pracy naszym pracownikom. Zmian uniknąć się nie da,
stąd pomysł, a zarazem i konieczność prowadzenia działań, które pomogą nam efektywne radzić sobie ze stresem. Narzędzia
temu służące, pozyskane w trakcie szkoleń czy treningów, pra-
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W jaki sposób będzie przeprowadzana ocena?
Ocena polega na analizie występowania na badanym stanowisku
pracy 33 czynników wpływających na psychofizyczne warunki pracy. Czynniki te dzielą się na trzy grupy:
1. czynniki fizyczne (związane ze środowiskiem pracy);
2. czynniki organizacyjne (związane z organizacją zadań);
3. czynniki psychologiczne/zarządcze (związane z odpowiedzialnością).
Każda z tych grup czynników w jednakowy sposób wpływa na wynik oceny i przypisanie stanowiska do grupy narażenia.
Podział stanowisk na poszczególne grupy będzie miał miejsce według wzoru:
WSS=fiz(33%*Wi+33%*Wn+33%*Wcz)+
organ(33%*Wi+33%*Wn+33%*Wcz)+
psych(33%*Wi+33%*Wn+33%*Wcz)
gdzie: WSS – współczynnik stresogenności stanowiska
Wi – występowanie czynnika (tak – 1 / nie – 0)
Wn – natężenie czynnika (małe – 0,33 / średnie – 0,66 / duże – 1)
Wcz – częstotliwość (sporadycznie – 0,33 / czasami – 0,66 / b.
często – 1)
W praktyce poprawność narzędzia będzie można zweryfikować
za pomocą badań poziomu stresu u indywidualnych pracowników
i ich grup. Pozyskana wiedza będzie podstawą do uruchomienia kolejnego etapu projektu, czyli działań profilaktycznych oraz wsparcia
dla pracowników z wysokim poziomem stresu. Dzięki systemowi zarządzenia stresem, Grupa EDF chce kształtować zdrowe i przyjazne
środowisko pracy, minimalizować przyczyny nadmiernego stresu
oraz wspierać pracowników w radzeniu sobie z jego skutkami.
Dariusz Chmielewski, kierownik ds. Bezpieczeństwa
Krzysztof Olewnik, kierownik ds. Relacji Pracowniczych
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cownicy mogą wykorzystać w trudnych sytuacjach także w życiu
prywatnym.
– Jakie priorytety ma EDF, jeśli chodzi o projekt zarządzania stresem w bieżącym roku?
– Chcemy zacząć od edukacji, by w całej Grupie wszyscy wiedzieli, czym jest stres, co go wywołuje, jakie mogą być reakcje
oraz niepożądane skutki, które ze sobą niesie. Dzięki współpracy z zewnętrznymi ekspertami, z Państwową Inspekcją Pracy i Instytutem Psychoimmunologii IPSI, rozpoczniemy program szkoleniowy na temat radzenia sobie z negatywnymi skutkami stresu. W maju rozpoczęliśmy pilotażową ocenę stresogenności
na stanowiskach pracy, którą prowadzimy obecnie w dwóch spółkach. Liczymy, że już jesienią będziemy mogli ją wdrożyć we
wszystkich spółkach Grupy. Ze służbami bhp oraz przedstawicielami związków zawodowych pracujemy nad wyborem metody
monitorowania poziomu stresu u pracowników oraz podmiotu
oferującego tego typu usługi, które mogłyby kompleksowo objąć
całą Grupę.
Zadania, jakie sobie postawiliśmy, są ambitne. Część udało się
już zrealizować, jednak większość pracy jest jeszcze przed nami.
Jednym z wyzwań będzie przekonanie pracowników, że to projekt
wartościowy, a jego powodzenie sprawi, że wszystkim będzie się
pracowało lepiej. Postaramy się jednocześnie promować taką kulturę organizacyjną, w której nie będziemy sobie nawzajem dawać
powodów do stresu.
Rozmawiała: Anna Świokło,
st. specjalista ds. Relacji Pracowniczych
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A miało być
prewencyjnie
W jednym z zakładów na terenie województwa L. organizowano konkurs bhp.
Pracownicy służby bhp zaproponowali, aby wszyscy
pracownicy, również ścisłe
kierownictwo, zgłaszali zdarzenia potencjalnie wypadkowe. Okazało się to dość
trudne, gdyż poziom kultury
bezpieczeństwa w zakładzie
był jednym z wyższych nie
tylko w województwie, ale
również w całej Grupie,
do której należy zakład.
Każdy kierownik wydziału został zobowiązany do zgłoszenia w ciągu roku dziesięciu zdarzeń potencjalnie wypadkowych, które mogły skutkować wypadkiem. Wydawało
się więc, że już nic szczególnego w tym zakładzie nie może się wydarzyć. W każdym
wydziale odliczano spokojnie dni bez wypadku, gdy tegoroczny konkurs bhp przyniósł nieoczekiwany zwrot sytuacji, który
pewnie wszyscy zapamiętają na długo. Dla
części załogi stało się to nawet powodem do
żar tów, natomiast kierownictwo skłoniło
do zastanowienia, jak wyeliminować „sytuacje przypadkowe” w procesie pracy z udziałem pracownika.
Kacper M. pracuje w Z. ponad 22 lata,
a od 1998 r. jest mistrzem produkcji. Poszkodowanego Krzysztofa F. znał od początku, bo należał do jego brygady liczącej
16 osób. 46-letni Krzysztof F. jest pracownikiem zakładu od 1993 r., czyli od ponad
25 lat. Najpierw, jako operator sterowni,
a od 1996 r. na stanowisku brygadzisty
– operatora linii. Legitymuje się aktualnym
orzeczeniem lekarskim stwierdzającym
brak przeciwwskazań do wykonywanej pracy oraz ma wszystkie wymagane szkolenia
w zakresie bhp. Ponadto jest uprawniony
do obsługi wózków jezdniowych z napędem
silnikowym elektrycznym, spalinowym i gazowym. Został zapoznany z oceną ryzyka zawodowego, w której – wśród zidentyfikowanych zagrożeń – wskazano elementy wirujące. Dla zagrożenia pochwycenia – wplątania
przez wirujące części maszyn wyznaczono
stopień dopuszczalnego ryzyka na poziomie średnim i określono działania ograniczające ryzyko polegające na zapewnieniu
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osłon, zabezpieczeniu dostępu, przestrzeganiu instrukcji stanowiskowej bhp.
Do zakresu obowiązków Krzysztofa F.
należy nadzór nad pracą całej brygady, która zajmuje się produkcją podstawowego
asor tymentu, od załadunku surowca poprzez proces produkcji, formowania i pakowania. Krzysztof F. na co dzień kieruje zespołem siedmiu osób w wydziale formowania i pakowania oraz dodatkowo zastępuje
mistrza podczas jego nieobecności. W skład
jego brygady wchodzi również drugi brygadzista, Dariusz P., który zastępuje brygadzistę Krzysztofa F., gdy ten pełni obowiązki
nieobecnego mistrza.
W dniu 29 grudnia ub.r. Krzysztof F.
pracował na pierwszej zmianie i pełnił rolę
mistrza, zastępując Kacpra M., natomiast
brygadzista Dariusz P. przeszedł ze swoich
linii 1-2 na miejsce Krzysztofa F., który
w kolejnych dniach 30.12-01.01 wykorzystywał urlop wypoczynkowy i dzień dodatkowo
wolny od pracy. Wówczas do pracy wrócił
Kacper M.
W przeddzień sylwestra ok. godz. 7.40
brygadzista Dariusz P. zauważył podczas
produkcji wiszący pasek w obszarze lewego tzw. granulatora obrzeży. Powiadomił
o tym mechanika-brygadzistę służby utrzymania ruchu (SUR) Mariana D. Ten nie
znał rozmiaru pasków (oznakowanie oryginalne było nieczytelne), ale przypuszczał,
że mają one po 1650 mm. Wysłał swoich
pracowników do magazynku, a sam udał się
do rozdrabniacza. Po przybyciu na miejsce
wydał brygadziście polecenie, żeby zatrzymał linię w celu wymiany pasków. Jeden
z pasków był zerwany. Drugi, bardzo mocno uszko dzo ny, jesz cze pra cował. Gdy
sprawdził przy pomocy krótkofalówki, że
pracownicy nie mogą znaleźć odpowiednich pasków podjął decyzję, że przełoży je
ze starych (niepracujących) rozdrabniaczy,
które znajdują się po tej samej stronie linii
w odległości ok. 3 m. Następnie, po wyłączeniu wyłącznikiem ser wisowym starego
rozdrabniacza, przystąpił z Tadeuszem B.
do wymiany pasków. Zdjął osłonę przekładni, zdemontował dwa paski i założył je
na nowym rozdrabniaczu. Po założeniu pasków i osłony nakazał Dariuszowi P. uru-

chomienie produkcji. Chwilę później znaleziono w magazynie nowe, odpowiednie paski, lecz nie wiedząc, czy otwarcie bramki
nie spowoduje zatrzymania linii produkcyjnej, Marian D. założył je ponad bramką.
Nie mógł ponownie założyć osłony, bo między po mo stem ro bo czym i bramką był
za mały prześwit. Wiedząc o tym, że urządzenie jest zabezpieczone wyłącznikiem
ser wisowym i nie będzie mogło pracować,
postanowił założyć tę osłonę później, podczas postoju lub przeglądu linii. Poinformował o tym tylko brygadzistę Dariusza P.
Pełniącego w tym czasie obowiązki mistrza
Kacpra M. nie widział na hali, a z powodu
pośpiechu i nawału prac nie zabezpieczył
tego miejsca tabliczką „Uwaga awaria” lub
„Brak osłony” i nie poinfor mował mistrza
o włączeniu zabezpieczenia ser wisowego.
Nie wiedząc o wymianie pasków klinowych,
mistrz odnotował w swoim zeszycie zmianowym tylko fakt zatrzymania linii, który
został później również odnotowany w zeszycie zmianowym SUR, lecz z uwzględnieniem faktycznej przyczyny zatrzymania
linii, tj. wymiany pasków klinowych. W takim stanie linia nr 3 pracowała przez pięć
dni, tj. do dnia 3 stycznia br.
Kacper M., który pełnił obowiązki mistrza w dniach od 30 grudnia do 9 stycznia
br. nie wiedział o zdemontowanej osłonie
przekładni rozdrabniacza.
W dniu 3 stycznia doszło do przestoju linii, związanego z zaplanowaną wcześniej
oczystką. W takiej sytuacji dyżurny elektryk zabezpiecza, tzn. wyłącza całą linię
na potrzeby fir my oczystkowej i służby
utrzymania ruchu. Tak było i tym razem.
Po wykonanej oczystce i pracach SUR-u, jeszcze tego samego dnia w godzinach
popołudniowych, niemający wiedzy o włączonym zabezpieczeniu ser wisowym starego rozdrabniacza linii nr 3 elektryk zmianowy, odbezpieczył tę linię, tzn. ściągnął kłódki z wyłączników ser wisowych oraz tabliczki z urządzeń i zgłosił to kierownikowi Służby Utrzymania Ruchu. Ten z kolei nie wiedział o zdjętej osłonie i nie mógł przekazać
takiej informacji mistrzowi Kacprowi M.,
który do chwili wypadku tj. godz. 0.42 pełnił obowiązki mistrza.

W dniu 8 stycznia Kacper M. i Krzysztof
F. rozpoczęli pracę na trzeciej zmianie. Brygadzista przejął zmianę poprzedniej brygadzie, od której otrzymał plan produkcji,
a mistrz poszedł na piecownię. W trakcie obchodu nie wydarzyło się nic szczególnego.
Ok. godz. 23.00 wrócił na mistrzówkę, której już nie opuszczał. Brygada Krzysztofa F.
dokończyła produkcję danego asortymentu
i przestawiła linię na inny produkt. Brygadzista osobiście nadzorował te prace. Wówczas zauważył, że przy rozdrabniaczu brakuje osłony, o czym poinformował mistrza.
Pod koniec poprzedniego roku mistrz
otrzymał maila od przełożonego w sprawie programu bezpieczeństwa w zakładzie. Miał jemu zgłosić dziesięć zdarzeń potencjalnie wypadkowych, z czego dziewięć już zrobił. Do pełnej liczby
brakowało więc jednego zdarzenia.
Po zgłoszeniu mistrzowi braku osłony razem poszli obejrzeć to miejsce. Brygadzista
wszedł w rejon napędu rozdrabniacza obrzeży, który był zabezpieczony ogrodzeniem
z siatki drucianej w ramie do wysokości
ca. 1,65 m z bramką zamykaną klamką i dodatkowo blokadą elektryczną. Dopiero od-

wanym oraz uzyskaniu niezbędnych informacji wszczął postępowanie powypadkowe,
jak przy wypadku ciężkim. Poszkodowany
przebywał na zwolnieniu lekarskim 45 dni.
W protokole powypadkowym w pozycji dotyczącej stwierdzenia wyłącznej przyczyny wypadku po stronie pracownika, spowodowanego przez niego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa wymieniono art. 211
K.p. pkt 1,2,3 oraz art. 212 K.p. W uzasadnieniu nie wskazano jednak dowodów wyłącznej winy.
Przeprowadzone przez inspektora pracy
postępowanie wykazało, że brak osłony nie
był spowodowany zdjęciem jej przez poszkodowanego. W związku z tym inspektor pracy zastosował sankcje kar ne w stosunku
do dwóch kierowników odpowiedzialnych
za egzekwowanie przepisów i zasad bhp
od podległych im pracowników i wystąpił
m.in. o ponowne ustalenie okoliczności
i przyczyn wypadku z uwagi na zawar te
w protokole ustalenia naruszające uprawnienia pracownika i nieprawidłowe wnioski profilaktyczne.
Roman Burghardt
OIP Zielona Góra

blokowanie tych zabezpieczeń umożliwiało
otwarcie bramki, która następnie rozłączała całą linię produkcyjną.
Linia pracowała cały czas, ale wspomniana piła tylko w razie awarii tzw. pił terminatorów, zlokalizowanych przed piłą trójkątną
lub podczas produkcji nietypowych asortymentów, tzn. poniżej i powyżej 2 m szerokości. Krzysztof F. stał przodem do mistrza,
gdy pokazywał mu, że paski napędowe ponad bramką nie są zabezpieczone osłoną.
Na jego pytanie, o które dokładnie miejsce
chodzi, brygadzista wskazał je ponownie ręką. W tym momencie poczuł szarpnięcie
i ból. Po założeniu opatrunku mistrz polecił,
aby pracownicy zawieźli brygadzistę do szpitala, co było niezgodne z obowiązującą w zakładzie procedurą postępowania powypadkowego. Dotarcie tam zajęło im ponad pół
godziny. Kolejne pół trwało przy jęcie
i udzielenie pierwszej pomocy. Lekarz dyżurny stwierdził otwarte złamanie palców
serdecznego i środkowego. Palec wskazujący musiano amputować.
Następnego dnia specjalista ds. bhp i p.
poż został poinfor mowany o wypadku
i po przeprowadzanej rozmowie z poszkodo-
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W świetle opisanych okoliczności przyczyny wypadku ułożyły
się w następujący scenariusz zdarzeń:
FAKTY/PRZYCZYNY (scenariusz zdarzeń):
1. Uraz – złamanie otwarte trzeciego i czwartego palca oraz amputacja palca drugiego lewej dłoni.
2. Pochwycenie palców lewej dłoni przez przekładnię pasową napędu
granulatora.
3. Mistrz poleca dwóm pracownikom zawieźć poszkodowanego
do szpitala – nie powiadamia pogotowia ratunkowego.
4. Brak osłony – mechanik SUR zdemontował ją 11 dni wcześniej.
5. Poszkodowany odruchowo wskazuje lewą dłonią niezabezpieczone
miejsce.
6. Pada pytanie mistrza „O które miejsce Ci dokładnie chodzi?”.
7. Poszkodowany wskazuje mistrzowi do konkursu sytuację potencjalnie wypadkową.
8. Mechanik nie oznakowuje miejsca niebezpiecznego tabliczką „Uwaga awaria”.
9. Mechanik informuje o braku osłony tylko brygadzistę.
10. Mistrz odnotował w swoim zeszycie zmianowym tylko fakt zatrzymania linii.
8/2012 IP
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11. SUR nie poinformował mistrza o włączeniu zabezpieczenia serwisowego.
12. Mechanik SUR nakazuje brygadziście uruchomić produkcję bez
pasków klinowych i osłony na przekładni pasowej napędu sąsiedniego
granulatora linii 3 – postanawia założyć tę osłonę później.
13. Założenie pasków ponad bramką bez wyłączenia linii 3.
14. Pośpiech mechanika SUR spowodowany nawałem pracy.
15. Odnalezienie w magazynie odpowiednich pasków klinowych.
16. Pobranie pasków klinowych z przekładni pasowej napędu granulatora linii 3 – podjęcie przez mechanika decyzji, że przełoży takie ze starych.
17. Pobranie z magazynu pasków klinowych o zbyt dużych rozmiarach.
18. Polecenie mechanika SUR o zatrzymaniu linii przez brygadzistę.
19. Zgłoszenie do SUR przez brygadzistę Dariusz P. awarii napędu
granulatora lewego.
20. Rozmowa brygadzisty z mistrzem – zobowiązanie do wskazania
dziesiątej sytuacji potencjalnie wypadkowej.
21. Niewystarczająca znajomość nadzorowanego przez brygadzistów
obszaru (p.o. mistrza, mechanika i mistrza).
22. Mail kierownika o braku dziesiątej sytuacji potencjalnie wypadkowej do programu prewencyjnego – mistrz otrzymał maila od swojego
przełożonego.
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Dokończenie ze strony 32.

Tragedia podczas rozbiórki

Śmiertelny zjazd windy
Zadziałałoby, bowiem urządzenie chwytakowe wyhamowując ruchomą platformę
roboczą (ramę kabiny z podłogą tj. częściowo zdemontowaną kabinę dźwigu osobowego).
Prace związane z demontażem dźwigu
osobowego wykonywane były przez poszkodowanego bez należytego, stałego, bezpośredniego nadzoru, chociaż są one zaliczane do kategorii prac szczególnie niebezpiecznych, w niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych. Przed rozpoczęciem
tych prac nie sprawdzono, czy przygotowania organizacyjne i techniczne zapewniają bezpieczeństwo pracownikom wykonującym pracę.
Jedną z przyczyn wypadku, stwierdzoną przez inspektora pracy, była też zbyt mała obsada zespołu pracowników (brygady)
do wykonania demontażu dźwigu osobowego. W dwuosobowym składzie zespół pracowników nie był w stanie wykonać tej pracy zgodnie z instrukcją technologiczną,
np. nie było możliwe zapewnienie osoby
asekurującej, podczas przebywania obu
członków zespołu w podszybiu, czego wymagała technologia demontażu dźwigu.

Na przełomie kwietnia i maja br. inspektor
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu przeprowadził kontrolę firmy zajmującej się przebudową budynku byłego szpitala w Kluczborku. Doszło tam do śmiertelnego wypadku
przy pracy.
Poszkodowany wykonywał prace polegające na rozbiórce betonowego elementu o wymiarach ok. 3 m na 1,5 m. i grubości ok. 30 cm
znajdującego się nad dawnym balkonem dla pacjentów. Używał narzędzi ręcznych, stojąc równocześnie na wyburzanym elemencie. Miał aktualne badania lekarskie dopuszczające do pracy na wysokości.
W wyniku drgań spowodowanych używaniem młotów udarowych
oraz z uwagi na zły stan budynku doszło do oderwania kruszonego
elementu wraz z wieńcem, na którym znajdował się poszkodowany.
Po utracie podparcia upadł na posadzkę dawnego tarasu, natomiast
betonowy element po odbiciu od ściany został wyrwany ze zbrojeniem i spadł na poszkodowanego z przesunięciem o 180o. Widoczna na zdjęciu góra elementu była przed upadkiem sufitem wyburzanego fragmentu budynku. Pomimo natychmiastowej pomocy pracownik zmarł.

Ustalenia inspektora
Zgodnie z protokołem inspektora pracy pośrednimi przyczynami
wypadku były:
● wynikające z rozwiązań technicznych: niepełne zbrojenie płyty oraz niepełna dokumentacja projektowa (żaden element żelbetowy nie był opisany);
● wynikające z rozwiązań organizacyjnych: tolerowanie przez
nadzór złej organizacji pracy, brak osłon zbiorowych, niewłaściwa organizacja prac rozbiórkowych, niedostateczny nadzór nad pracami
szczególnie niebezpiecznymi, nieużywanie przez pracowników środków ochrony indywidualnej;
● spowodowane czynnikiem ludzkim: brak znajomości zagrożenia przez poszkodowanego.
W związku z kontrolą inspektor pracy wydał pracodawcy osiem decyzji ustnych, wstrzymując pracę niebezpiecznych urządzeń technicznych stosowanych na budowie, a także wystosował wystąpienie
z trzema wnioskami pokontrolnymi. Ponadto ukarał pracodawcę oraz
kierownika budowy mandatami karnymi w łącznej wysokości 2600 zł.
i złożył zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Kluczborku
w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa przez kierownika budowy z art. 220 § 1 Kodeksu karnego.
Paweł Kucharczyk
OIP Opole

Podłoga platformy roboczej zdemontowanej kabiny.
W opinii inspektora pracy do wypadku
przyczyniły się również działania podjęte
przez samego poszkodowanego, a polegające na uwolnieniu przeciwwagi z zawiesia linowego bez zabezpieczenia ruchomej
platformy roboczej (częściowo zdemonto-

dźwigów osobowych (drugi montaż w tym
składzie brygady i w charakterze brygadzisty), miał wpływ na zdarzenie i śmierć pracownika, który również nie miał wystarczającej wiedzy i doświadczenia w zakresie
prac demontażowych dźwigów osobowych
(piąty montaż).

Nakazy i wniosek do sądu

Miejsce zdarzenia na poziomie piwnicy, po akcji ratowniczej.
Prace te wykonywano bez pisemnego polecenia na wykonanie pracy szczególnie
niebezpiecznej w przestrzeniach zamkniętych oraz bez instruktażu przed rozpoczęciem tego typu prac.
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wanej, obciążonej kabiny) przed samoczynnym upadkiem na niższy poziom. Także
brak wystarczającego doświadczenia brygadzisty, a więc osoby kierującej pracownikami wykonującymi prace demontażowe

Inspektor pracy nakazał dostosowanie
wykazu prac szczególnie niebezpiecznych
do stanu zgodnego z rzeczywistym zakresem prac prowadzonych przez zakład
oraz opracowanie procedur dotyczących
bezpiecznego przygotowywania i prowadzenia takich prac w szczególności w przestrzeniach zamkniętych.
W związku ze stwierdzonymi wykroczeniami wobec pracodawcy skierowano
wniosek do sądu.
Na marginesie tej sprawy warto zauważyć, że do montażu i demontażu dźwigów
osobowych nie są wymagane – w odróżnieniu od obsługi i konser wacji – uprawnienia wydane na podstawie rozporządzenia
Ministra Gospodarki z 18 lipca 2001 r.
w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji
wymaganych przy obsłudze i konser wacji
urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79,
poz. 849 ze zmianami z 2003 r. Nr 50,
poz. 426).
Wiktor Kowalczyk
OIP Łódź
I P 8/2012

Na górze oderwana papa izolacyjna, pokruszony komin znajdujący się na oderwanym wieńcu oraz miejsce
upadku betonowego elementu.
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Śmiertelny zjazd windy
Podczas demontażu dźwigu osobowego w klatce schodowej dwunastokondygnacyjnego bloku mieszkalnego w Łodzi doszło do wypadku, w wyniku którego śmierć na miejscu poniósł
pracownik jednej z łódzkich firm remontowo-budowlanych. W chwili zdarzenia przebywał
w podszybiu, najniższej części szybu dźwigu osobowego, na poziomie 1 – tj. piwnicy, na którą spadła częściowo zdemontowana kabina dźwigu, tzw. ruchoma platforma robocza.
W dniu wypadku dwie brygady wykonywały remont polegający na wymianie dźwigów osobowych w dwóch sąsiadujących
blokach mieszkalnych. W pierwszym z nich jeden z brygadzistów
wjechał windą na 10 piętro i przeszedł łącznikiem do maszynowni remontowanego dźwigu. W tym czasie poszkodowany pozo-

drzwi dźwigu i kabinę poniżej. Zobaczył też rękę wystającą spod
kabiny i rozrzucone klocki przeciwwagi dźwigu. Będąc w szoku, wezwał telefonicznie pracowników drugiej brygady, a po ich
przybyciu oddalił się do pomieszczenia gospodarczego, gdzie odnalazła go później policja. Brygadzista ekipy remontującej drugi dźwig zawiadomił o zdarzeniu policję, pogotowie i straż pożarną.
W związku z zagrożeniem przemieszczenia się kabiny dźwigu, kierujący akcją ratowniczą z ramienia Państwowej Straży Pożarnej podjął decyzję o wydobyciu poszkodowanego poprzez wykonanie otworu w ścianie szybu windy na poziomie piwnicy.
Po dotarciu do poszkodowanego zespół ratownictwa medycznego stwierdził zgon pracownika.
Wszystkie następne czynności prowadzone przez różne organy, z oględzinami włącznie, miały miejsce przy zmienionych
warunkach w podszybiu, związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej.

Pierwotne bezpośrednie i inne
Inspektor pracy ustalił przyczyny śmiertelnego wypadku
przy pracy. Wskazał, że uwolnienie dolnej części miecza od obciążników przeciwwagi dźwigu osobowego było pier wotną
przyczyną techniczną zdarzenia. Doprowadziło to do utraty sprzężenia ciernego liny nośnej platformy roboczej (częściowo zdemontowanej kabiny dźwigu) z kołem ciernym przy niepełnym

Szyb dźwigu przeznaczonego do demontażu. Dźwig linowy
z napędem elektrycznym produkcji polskiej, wyprodukowany
w roku 1975. W chwili demontażu posiadał aktualną decyzję
UDT dopuszczającą go do eksploatacji. Bieżącą konserwacją
urządzenia zajmowała się firma specjalistyczna. W miejsce tego dźwigu miał być zamontowany fabrycznie nowy dźwig osobowy, oznakowany znakiem CE.

stał przed drzwiami dźwigu osobowego na parterze. Gdy brygadzista zaczął zakładać pierwszy zacisk linowy na koło cierne
(zdążył jedynie dokręcić nakrętki na śrubach zacisku ręcznie,
nie zdążył skręcić ich kluczem) liny zaczęły nagle ślizgać się na kole, a kabina rozpoczęła zjazd w dół. Brygadzista usłyszał hałas,
po czym zbiegł na dół. Na klatce schodowej zobaczył otwarte

zablokowaniu lin na kole ciernym z użyciem niedokręconego trzymacza (nakrętki śrub ściągających zacisku zostały dokręcone
jedynie ręką a nie kluczem). Efektem był upadek z wysokości
platformy roboczej do podszybia, a zwolnionych obciążników przeciwwagi na podłoże podszybia.
Inspektor pracy uznał, że bezpośrednią przyczyną wypadku
był brak linki ogranicznika prędkości kabiny dźwigu. Gdyby linki tej nie zdemontowano przed rozpoczęciem prac, to z najwyższym prawdopodobieństwem do zdarzenia by nie doszło nawet
po zwolnieniu przeciwwagi, jak to miało miejsce.
Dokończenie na stronie 30.

