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ciepła w gr onie najbliższych, satysfakcji
w pracy, marzeń i postanowień,
któr e się spełniają
życzy Iwona Hickiewicz
Główny Inspektor Pracy
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Niezależność i respekt

Odzież i obuwie robocze
a środki ochrony indywidualnej

Urządzenia techniczne pod lupą
Rada Ochrony Pracy na posiedzeniu 19 lutego br. w siedzibie Sejmu pozytywnie zaopiniowała wniosek głównego inspektora pracy Iwony Hickiewicz dotyczący powołania Janusza Czyża na stanowisko okręgowego inspektora pracy w Kielcach. Opinię
przyjęto jednogłośnie. Mówiono także o przestrzeganiu wymogów dopuszczania
do użytkowania maszyn i urządzeń technicznych oraz o systemie potwierdzania kwalifikacji pracowników użytkujących takie maszyny i urządzenia.
Materiał Państwowej Inspekcji Pracy na ten temat
przedstawił dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli
Głównego Inspektoratu Pracy Krzysztof Kowalik. Poinformował, że inspekcja pracy obejmuje swoim nadzorem całą sferę użytkowania maszyn i urządzeń technicznych, łącznie z ich montażem, demontażem i eksploatacją, w tym dopuszczeniem do eksploatacji, obsługą, konserwacją, przeglądami i remontami.
Prowadząc postępowanie w zakresie dopuszczania
do eksploatacji urządzeń technicznych bez decyzji Urzędu Dozoru Technicznego, inspektorzy pracy w latach 20102012 wydali 529 decyzji, głównie wstrzymania prac lub
wstrzymania eksploatacji urządzeń, gdy powodowało to
bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia. Tylko w roku
ubiegłym 919 razy powiadomili organy UDT o przypad-

Około siedmiu procent ogólnej liczby wypadków badanych przez PIP stanowią zdarzenia związane z urządzeniami objętymi dozorem technicznym. Ponad połowa spośród nich dotyczy wózków jezdniowych. Skala
wypadków przy pracy i naruszeń prawa w zakładach
użytkujących wózki spowodowała, że w roku bieżącym
problem ten został ujęty w planach kontrolnych sześciu
okręgowych inspektoratów pracy. W szczególności badane jest posiadanie przez pracowników wymaganych
kwalifikacji oraz prawidłowe dopuszczanie wózków jezdniowych do użytkowania.
Podczas obrad podkreślano wagę współpracy Państwowej Inspekcji Pracy i Urzędu Dozoru Technicznego
w zakresie ujawniania i eliminowania nieprawidłowości
związanych z użytkowaniem maszyn oraz urządzeń tech-

kach użytkowania urządzeń technicznych bez decyzji
urzędu (lub wbrew takiej decyzji). Ponadto skierowali
do prokuratury 14 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z zaistniałymi wypadkami przy pracy.
Kontrolując w minionych trzech latach posiadanie przez
pracowników uprawnień kwalifikacyjnych do pracy z urządzeniami poddozorowymi, inspektorzy PIP wydali 694 decyzje, kierujące prawie 1,5 tys. pracowników do innych
prac. Do pracodawców skierowali 319 wniosków o przestrzeganie obowiązków we wspomnianym zakresie.

nicznych. Szefowie obu urzędów: główny inspektor pracy Iwona Hickiewicz i prezes Urzędu Dozoru Technicznego
Marek Walczak ocenili ją jako bardzo dobrą.
W obradach, które prowadziły: przewodnicząca Rady
Ochrony Pracy poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka
i zastępca przewodniczącego Rady prof. Danuta Koradecka, uczestniczyli: Małgorzata Kwiatkowska – zastępca głównego inspektora pracy i Janusz Czyż – kandydat na okręgowego inspektora pracy w Kielcach.

Po wybuchu w pralni
Bieszczady 2013
Zmiażdżone i rzepak, i ręce

Oczy dookoła głowy
Czas pracy w małych zakładach
Pracownicy i byli pracownicy najczęściej informują inspektorów o pracy w godzinach nadliczbowych, a także w soboty i niedziele oraz o tym, że za pracę w te dni
nie wypłacono im wynagrodzenia, nie udzielono innych
dni wolnych za pracę w soboty i niedziele ani też godzin wolnych za pracę w godzinach nadliczbowych.
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Seminarium spółdzielców

Wiadomości
nie tylko z kraju

W Augustowie odbyło się 7 lutego br. seminarium poświęcone
współpracy spółdzielni mieszkaniowych woj. podlaskiego i warmińsko-mazurskiego z firmami świadczącymi usługi budowlano-remontowe i komunalne na rzecz spółdzielczości. Do udziału w nim
zaproszono również przedstawicieli OIP w Białymstoku. Podczas
seminarium, w którym uczestniczyli członkowie zarządów, kierownicy służb technicznych i eksploatacyjnych spółdzielni mieszkaniowych oraz kierownictwa firm realizujących spółdzielcze budownictwo mieszkaniowe, nadinspektor pracy Jerzy Buraczewski przedstawił stan bhp w sektorze budownictwa na tle ustaleń z kontroli prze-

Poselskie „tak”
Komisja do Spraw Kontroli Państwowej, obradująca w Sejmie 7 lutego br. pod przewodnictwem posła Mariusza Błaszczaka, przyjęła program działania Państwowej
Inspekcji Pracy na rok 2013 z planem długofalowym na lata 2013-2015. Przedstawiła go Iwona Hickiewicz, główny inspektor pracy, której towarzyszyli zastępcy: Małgorzata Kwiatkowska i Leszek Zając oraz dyrektor Departamentu Planowania,
Analiz i Statystyki GIP Lidia Szmit. Wcześniej program działania PIP zaakceptowała
Rada Ochrony Pracy. Przedłożony posłom dokument uwzględniał wszystkie jej zale-

prowadzonych przez inspekcję pracy w 2012 r.
Zainteresowanie słuchaczy wzbudziły m.in. informacje o przyczynach wypadków badanych
przez inspekcję pracy w 2012 roku, szczególnie
tych ze skutkiem ciężkim, śmiertelnym oraz katastrof budowlanych spowodowanych gwałtownym zniszczeniem konstrukcyjnych elementów
rusztowań podczas prac termomodernizacyjnych budynków.

Porozumienia GIP

cenia, zawarte w stanowisku z 10 grudnia ub.r. Szefowa PIP przypomniała, że inspekcja pracy rozpoczęła w br. realizację pierwszego etapu długofalowych działań
prewencyjno-kontrolnych. W sferze bezpieczeństwa pracy głównymi celami programu są: ograniczenie skali wypadkowości w miejscu pracy i rozszerzanie działalności
prewencyjnej. W dyskusji posłowie zwrócili uwagę na bardzo częste i rodzące liczne
nieprawidłowości zjawisko ucieczki od umów o pracę w inne formy zatrudnienia,
zwłaszcza tzw. umowy śmieciowe i samozatrudnianie. Postanowili przyjrzeć się bliżej problemowi i poświęcić mu jedno z marcowych posiedzeń komisji.

O współpracy z Holendrami
Zacieśnieniu współpracy pomiędzy Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, Państwową Inspekcją Pracy a Inspekcją Pracy oraz Ministerstwem Spraw Socjalnych
i Zatrudnienia w Holandii służyło spotkanie, które odbyło się 12 lutego br. w Warszawie, w siedzibie MPiPS. Dyskutowano na temat pilotażowego programu przekazywania informacji z własnej inicjatywy i koordynowania tych działań, polskiej licencji
i holenderskiego certyfikatu jako wskaźników poprawnego działania agencji zatrudnienia, a także informacji publicznej. Propozycje przedłożone przez stronę holenderską zostały zaakceptowane przez PIP. Dotyczyły one również udostępniania
przez stronę holenderską wykazu podmiotów świadczących usługi agencji zatrudnienia z naruszeniem przepisów obowiązujących w Holandii. Państwową Inspekcję
Pracy reprezentował m.in. Jarosław Leśniewski, dyrektor Departamentu Legalności Zatrudnienia GIP.
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Główny inspektor pracy Iwona Hickiewicz zawarła porozumienia z prezesami: Urzędu Dozoru Technicznego Markiem Walczakiem i Wyższego Urzędu Górniczego Piotrem Litwą, w sprawie zasad współdziałania PIP z jednostkami dozoru technicznego i organami nadzoru górniczego. Uroczystość podpisania porozumień odbyła się 26 lutego br. w siedzibie UDT w Warszawie. Współpraca PIP i UDT obejmować będzie
m.in. przekazywanie informacji o ciężkich, śmiertelnych i zbiorowych wypadkach przy pracy
związanych z eksploatacją maszyn i urządzeń
technicznych oraz o niebezpiecznych uszkodzeniach takich urządzeń. Przewiduje podnoszenie
kwalifikacji i upowszechnianie wiedzy pracowników obu urzędów poprzez współdziałanie
przy opracowywaniu programów i realizacji szkoleń. Strony zobowiązały się do wspierania inicjatyw dotyczących poprawy bhp przy eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych oraz rozpowszechniania nowych rozwiązań technologicznych w tej dziedzinie. Z kolei współdziałanie organów inspekcji pracy i nadzoru górniczego ma się koncentrować na badaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz udziale w pracach komisji powoływanych przez prezesa WUG do badania wypadków zaistniałych
w ruchu zakładów górniczych. Strony będą wspierać inicjatywy dotyczące poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy w zakładach związanych
z górnictwem. Porozumienie kładzie też nacisk
na podnoszenie kwalifikacji pracowników PIP
i urzędów górniczych.

Bezpiecznie na wysokości Uczciwy pracodawca
W Cementowni Rejowiec koło Chełma w Lubel- – oddany pracownik
skiem odbyło się 6 lutego br. seminarium zorganizowane w ramach kampanii „Bezpiecznie na wysokości”, prowadzonej przez międzynarodowy
koncern CRH, do którego należy ten zakład. Aktywny udział w polskiej edycji kampanii bierze
OIP w Kielcach, a na jego zaproszenie przyłączył
się również OIP w Lublinie. Współpraca okręgów
ma w tym przypadku istotne znaczenie z powodu lokalizacji zakładów. Na spotkaniu z grupą 40
osób z kadry kierowniczej cementowni inspektorzy pracy zaprezentowali zasady bezpiecznej
pracy na wysokości. Starszy inspektor pracy,
główny specjalista Dariusz Pudło przedstawił
multimedialną prezentację o zagrożeniach wynikających z wykonywania prac na wysokości.
Starszy inspektor pracy, specjalista Artur Dmuch
przybliżył tematykę nowoczesnych zabezpieczeń
stref niebezpiecznych przy użytkowanych maszynach. Z kolei inspektor pracy Katarzyna Fałek-Kurzyna zaprezentowała specyfikę zatrudnienia pracowniczego w stosunku do zatrudnienia niepracowniczego, co wpisuje się w realizowaną przez PIP kampanię „Zanim podejmiesz
pracę”. W spotkaniu uczestniczył zastępca okręgowego inspektora pracy ds. nadzoru w Lublinie Piotr Skwarek oraz okręgowy inspektor pracy w Kielcach Janusz Czyż.

Dla branży stolarskiej
Inspektorzy pracy OIP Katowice: Andrzej Pośpiech, Waldemar Korczak i Krzysztof Pisz
przeprowadzili 8 lutego
br. szkolenie pracodawców i pracowników
w ramach programu prewencyjnego
dotyczącego minimalnych wymagań
bhp maszyn i urządzeń do obróbki drewna. W spotkaniu odbywającym się w siedzibie Cechu Rzemiosł Różnych
i Przedsiębiorczości w Gliwicach uczestniczyli
przedstawiciele branży stolarskiej, zrzeszeni w cechu. Podczas wykładu zaprezentowano tematykę dotyczącą dyrektyw oraz rozporządzeń w sprawie minimalnych wymagań związanych z bhp
w zakresie użytkowania maszyn. Inspektorzy pracy przedstawili też charakterystyczne typy zagrożeń dla zdrowia i życia występujące w procesach obróbki drewna. Biorący udział w spotkaniu otrzymali materiały informacyjne wydane
nakładem PIP.

Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie
wraz z Zakładem Prawa Pracy i Ubezpieczeń
Społecznych Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Rzeszowskiego zaplanował na
dzień 6 marca 2013 roku o godz. 10.00 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu
Rzeszowskiego II Naukową Podkarpacką Konferencję Prawa Pracy „Uczciwy pracodawca
– oddany pracownik”. W programie konferencji są wykłady, prelekcje z zakresu prawnej ochrony pracy oraz dyskusja na temat
przestrzegania przepisów prawa pracy i bhp.
Przedsięwzięcie jest skierowane do wszystkich osób zainteresowanych problematyką
prawa pracy, do pracodawców, pracowników, przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, studentów, doktorantów i pracowników naukowych. Wszelkie informacje o konferencji dostępne są na stronie: www.rzeszow.oip.pl.

Kolegium Głównego Inspektora Pracy
Sprawy związane z funkcjonowaniem Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy
im. prof. Jana Rosnera we Wrocławiu były tematem obrad drugiego w tym roku Kolegium Głównego Inspektora Pracy, które odbyło się 12 lutego w siedzibie GIP w Warszawie. Podczas kolegium omawiano m.in. propozycje rozwinięcia i poszerzenia działalności ośrodka o zadania w zakresie przedsięwzięć prewencyjnych i szkoleniowych,
realizowanych dotąd przez GIP. Chodzi o wzmocnienie roli wrocławskiej placówki
szkoleniowej w działalności programowej PIP oraz pełniejsze wykorzystanie jej bazy
i potencjału. Dyskutowano także nad systemem rozwoju zawodowego pracowników
PIP. W obradach, którym przewodniczyła Iwona Hickiewicz, główny inspektor pracy,
uczestniczyli też jej zastępcy, dyrektorzy departamentów GIP i kierownictwo wrocławskiego ośrodka, na czele z jego dyrektorem Januszem Krasoniem.

Szkolenie dla przedsiębiorców
Nadinspektor pracy Jerzy Zieliński oraz starszy inspektor pracy, specjalista Janusz
Krupa z OIP w Łodzi wzięli udział w II Spotkaniu Przedsiębiorców, które odbyło się
1 lutego br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Lubochni. Uczestniczyło w nim 32
przedsiębiorców i 28 rolników, dla których inspektorzy pracy przeprowadzili szkolenie na temat różnic pomiędzy umowami cywilnoprawnymi, tzw. umowami śmieciowymi, a umowami o pracę, obowiązujących przepisów z zakresu nawiązywania
i rozwiązywania stosunku pracy, czynników szkodliwych i uciążliwych występujących w środowisku pracy, a także zapobiegania zagrożeniom wypadkowym. Uczestnicy spotkania otrzymali publikacje przygotowane przez GIP: „ABC BHP”, „Prawo pracy” i poradnik dla rolników „Pracuj bezpiecznie”.
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Nagrody dla firm

Współpraca z nadzorem budowlanym

W siedzibie OIP w Bydgoszczy 15 lutego br. Małgorzata Porażyńska, okręgowy inspektor pracy oraz Mariusz Ostrowski, główny lekarz orzecznik ZUS w Bydgoszczy wręczyli nagrody rzeczowe pracodawcom, którzy zostali wyróżnieni w programie prewencyjnym PIP „Dostosowanie do minimalnych wymagań maszyn do przetwórstwa
tworzyw sztucznych”, adresowanym właśnie do zakładów o tym profilu, które stosują dobre praktyki i dbają o jak najwyższe standardy pracy.
Uhonorowano sześciu spośród kilkudziesięciu
pracodawców z województwa kujawsko-pomorskiego, którzy w ubiegłym roku przystąpili do programu i pozytywnie przeszli proces audytu.

Główny inspektor pracy Iwona Hickiewicz i główny inspektor nadzoru budowlanego Robert Dziwiński podpisali 27 lutego br. w siedzibie Głównego Urzędu
Nadzoru Budowlanego w Warszawie porozumienie w sprawie zasad współ-

Dyplomy PIP
w Katowicach
Zastępca okręgowego inspektora pracy w Katowicach Renata Pięta wręczyła 6 lutego br. w siedzibie okręgu dyplomy oraz zestawy środków
ochrony indywidualnej, ufundowane przez ZUS
laureatom programu prewencyjnego dla mikrozakładów „Zdobądź dyplom PIP”. Wyróżnieni pracodawcy z województwa śląskiego to osoby, które dbają o warunki pracy zatrudnionych oraz
przestrzegają przepisów prawa pracy, a w swoich zakładach zatrudniają do dziewięciu pracowników. Pracodawcy wysłuchali również informacji o zmianach w przepisach dotyczących minimalnego wynagrodzenia za pracę, sposobie ustalania wymiaru czasu pracy w związku wyrokiem
Trybunału Konstytucyjnego z października ub.r.
oraz projekcie zmian w Kodeksie pracy, odnoszących się do elastycznego gospodarowania
czasem pracy pracowników.

Projekt
„Europa Obywateli”
Rok 2013 jest Europejskim Rokiem Obywateli.
W związku z tym na przełomie stycznia i lutego 2013 r. Andrzej Słowik, zastępca okręgowego inspektora pracy w Olsztynie oraz Jacek Żerański, rzecznik prasowy OIP uczestniczyli w cyklu audycji Radia Olsztyn w ramach projektu „Europa Obywateli”. Wypowiadali się m.in. na temat
równości kobiet i mężczyzn, ochrony przed nieuzasadnionym zwolnieniem z pracy, zakazu pracy przymusowej. Każdą audycję kończył konkurs,
w którym nagrodę otrzymywał słuchacz poprawnie odpowiadający na największą liczbę pytań.
W planach są kolejne programy z udziałem przedstawicieli inspekcji pracy.
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Koreańscy pracownicy
pod opieką inspektorów
Szkolenie prewencyjne dla pracowników
budowlanych z Korei Północnej zostało
zorganizowane dzięki prowadzonym wcześniej przez inspektorów pracy OIP w Krakowie działaniom kontrolno-nadzorczym.

działania inspekcji pracy i organów nadzoru budowlanego. Jego celem jest podejmowanie wspólnych działań na rzecz likwidacji zagrożeń w obiektach budowlanych, w których znajdują się pomieszczenia pracy, oraz zapewnienie bezpieczeństwa przy wykonywaniu robót budowlanych. W uroczystości podpisania szefom obu urzędów towarzyszyli najbliżsi współpracownicy. Ze strony PIP
byli to zastępcy głównego inspektora pracy, Małgorzata Kwiatkowska i Leszek Zając oraz dyrektor gabinetu GIP Ewa Dośla.

Dla dekarzy i nauczycieli
21 i 22 lutego br. Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi zorganizował szkolenie dla członków Oddziału
Łódzkiego Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy, dotyczące zatrudniania pracowników młodocianych oraz
seminarium dla nauczycieli biorących udział w programie edukacyjnym „Kultura bezpieczeństwa”. Szkolenie dla dekarzy adresowane było do tych pracodawców, którzy po ukończeniu kursu pedagogicznego zamierzają prowadzić naukę zawodu. Zagadnienia prawne dotyczące zatrudniania młodocianych
omówiła Mirosława Szostek, starszy inspektor pracy, główny specjalista, a wymagania bhp – Dorota Matusiak-Bilek, starszy inspektor pracy, specjalista. Seminarium dla nauczycieli odbywało się pod hasłem „Z chemią bezpiecznie oraz
dźwigam zdrowo i skutecznie”. Spotkanie miało na celu przygotowanie ich pod kątem uczestnictwa w programie „Kultura bezpieczeństwa”. Wzięło udział w nim
45 nauczycieli ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa łódzkiego.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 26 stycznia 2013 roku
zmarł nasz Kolega

JÓZEF ZAJĄC
Wieloletni pracownik inspekcji pracy, okręgowy inspektor pracy w Rzeszowie w latach 1981-1991. Pracę w inspekcji rozpoczął w 1962 roku,
a zakończył w 1994 roku. Był laureatem Nagrody im. H. Krahelskiej w 1996
roku. Pozostanie w naszej pamięci jako znakomity prawnik, dobry kolega, ale przede wszystkim prawy i szlachetny człowiek.
Kierownictwo i pracownicy OIP w Rzeszowie

We wrześniu 2012 r. inspektorzy z sekcji legalności zatrudnienia prowadzili kontrolę wraz z funkcjonariuszami krakowskiego oddziału Straży Granicznej. Nie ujawniono wówczas nieprawidłowości wskazujących na naruszenia przepisów regulujących zasady zatrudniania cudzoziemców niebędących obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej. Wszyscy skontrolowani byli pracownikami delegowanymi, obywatelami Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, zatrudnionymi przez podmiot mający siedzibę
na terenie tego kraju. Wszyscy wykonywali pracę na rzecz
polskiej spółki zarejestrowanej w Olsztynie, mieli zezwolenia na pracę, na wykonywanie umowy eksportowej. Posiadali również dokumenty tożsamości, dokumenty potwierdzające legalny pobyt w Polsce uprawniający ich do wykonywania pracy. Inspektorzy nie stwierdzili również naruszenia przepisów prawa pracy w zakresie dokumentacji pracowniczej.

Szkolenie
Motywem przewodnim szkolenia, zorganizowanego na budowie centrum handlowego w Krakowie, było zapewnienie
bezpiecznych warunków pracy przy realizacji robót na wysokości, z uwzględnieniem zagrożeń, najczęściej popełnianych
błędów i sposobów prawidłowego stosowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej. W ramach szkolenia 35 pracowników z Korei zapoznało się z informacjami na temat wymogów polskich przepisów w zakresie bhp, obowiązujących
przy realizacji prac budowlanych, przedstawionymi przez inspektora Marcina Kortę. Koordynator ds. bhp na budowie
Dariusz Kulesza przedstawił przypadki naruszenia wymogów bhp stwierdzone w czasie kontroli wewnętrznych prowadzonych przez służbę bhp generalnego wykonawcy. Inspektor Bogdan Solawa omówił przykłady charakterystycznych dla budownictwa wypadków przy pracy.
Pracownicy z Korei obejrzeli również film na temat bezpiecznej pracy na wysokości, wyprodukowany przez PIP,
otrzymali też materiały informacyjne w wersji obrazkowej,
w przystępny sposób prezentujące sposoby bezpiecznego
wykonywania pracy na budowie. Przeprowadzenie czynności kontrolnych i szkolenia prewencyjnego było możliwe
dzięki czterem koreańskim tłumaczom. Jeden z nich, Kang
In Su – absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie,
mieszkający w Polsce od ponad 20 lat, wziął na siebie ciężar
tłumaczenia treści przekazywanych w czasie szkolenia prewencyjnego.
Zakończenie prac z udziałem pracowników z Korei Północnej na budowie w Krakowie planowane jest na wio-

Wypadek na budowie
Bezpośrednim przyczynkiem do zorganizowania szkolenia był wypadek przy pracy, jakiemu uległ jeden z koreańskich pracowników. We września ub.r. wykonywał
on na placu budowy prace zbrojarskie. W tym samym
czasie przy sąsiedniej ścianie, w odległości ok. 3 m, inny
pracownik pracował przy rozszalowaniu fragmentu ściany. Nie zabezpieczył odpowiednio konstrukcji, która
przewróciła się i przygniotła jego koledze nogi.
W wyniku kontroli stwierdzono między innymi nieprawidłowości dotyczące zabezpieczenia stanowisk pracy na wysokości i stanu technicznego urządzeń. Kierownictwo budowy wspólnie z koordynatorem ds. bhp Dariuszem Kuleszą podjęło szereg działań mających na celu
zapewnienie stanu zgodnego z wymogami. Zakupiono nowy sprzęt. Zapewniono większą liczbę osób nadzorujących
(kierujących pracownikami) oraz oddelegowano na budowę
dodatkowo jeszcze jednego tłumacza. Wydano też polecenie wewnętrzne, które zostało przetłumaczone na język koreański i przekazane pracownikom z Azji. Ostatnim jak dotąd elementem działań prewencyjnych było zorganizowanie na budowie szkolenia z udziałem inspektorów pracy i koordynatora ds. bhp.

snę 2013 r. Sfinalizowanie kontraktu oznacza, że inspektorzy
pracy z krakowskiego OIP nie będą już mieli okazji kontynuować polsko-koreańskiej współpracy w zakresie prewencji
wypadkowej, jednak możliwości takie otworzą się przed kolegami z Łodzi – z ostatnich informacji przekazanych przez
inwestora wynika bowiem, że tam właśnie będzie realizowana kolejna inwestycja z udziałem pracowników z tego azjatyckiego kraju.
starszy inspektor Bogdan Solawa
OIP Kraków
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Prawo

Małgorzata Jędrzejczyk

Trwałość stosunku pracy

Pracownik ma prawo
do urlopu wychowawczego w celu sprawowania osobistej opieki
nad dzieckiem, a pracodawca ma obowiązek
udzielenia pracownikowi
takiego urlopu, jeżeli wystąpi on z odpowiednim
wnioskiem. W okresie
korzystania z urlopu wychowawczego Kodeks
pracy gwarantuje pracownikowi szczególną
ochronę trwałości stosunku pracy. Zgodnie
z art. 1861 § 1 K.p. pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać
umowy o pracę w okresie
od dnia złożenia przez
pracownika wniosku
o udzielenie urlopu wychowawczego do dnia jego zakończenia.

1

Ryszard Sadlik, Ochrona zatrudnienia
pracowników przebywających na urlopach wychowawczych, Lex 45331/3.
2
Ryszard Sadlik, Rozwiązanie umowy
o pracę z pracownicą będącą w ciąży
(w:) „Służba Pracownicza” 2008, nr 5
(423), s. 24.

8

I P 3/2013

Ochrona wynikająca z art. 1861 § 1 K.p.
dotyczy każdego pracownika ubiegającego
się o urlop wychowawczy (po złożeniu wniosku) oraz przebywającego na tym urlopie,
który jest zatrudniony na podstawie umowy
o pracę. Nie obejmuje natomiast pracowników za trud nio nych na in nej pod sta wie,
na przykład na podstawie mianowania czy
powołania.
Objęcie ochroną jest niezależne od stażu
pracy pracownika, wymiaru czasu pracy ani
tego, czy korzysta z urlopu pierwszy raz czy
też kolejny. Nie jest to jednak ochrona bezwzględna. Ustawodawca przewidział kilka
wyjątków, kiedy podlega ona znacznemu
ograniczeniu. Rozwiązanie przez pracodawcę umowy w tym czasie jest dopuszczalne
w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji
pracodawcy, a także wtedy, gdy zachodzą
przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

Upadłość
lub likwidacja pracodawcy

W świetle uzasadnienia wyroku Sądu Najwyższego z 10 września 1998 r. (I PKN 310/98,
OSNP 1999/19/614) w przypadku likwidacji
pracodawcy jest on uprawniony do wypowiedzenia umowy o pracę już w ramach trwającej likwidacji, a nie dopiero po likwidacji.
Sam fakt zarządzenia likwidacji będzie uzasadniać wypowiedzenie umowy o pracę. Likwidacja pracodawcy jest z zasady procesem
ciągłym, nie można zatem przyjąć, że pracodawca jest uprawniony do wypowiedzenia
umowy o pracę dopiero, gdy doszło do faktycznego zlikwidowania pracodawcy, jeżeli
bowiem likwidacja zostałaby zakończona, nie
byłoby podmiotu, który mógłby dokonać
czynności rozwiązania stosunku pracy.2 Ogłoszenie upadłości następuje na podstawie
przepisów ustawy z 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. 2012,
poz. 1112) w formie postanowienia upadłościowego. Ochronę wyłącza jedynie ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika (pracodawcy) – uchwała Sądu
Najwyższego z 16 marca 2010 r. (I PZP 2/10).

Skrócenie okresu wypowiedzenia
Pracodawca może wypowiedzieć umowę
o pracę pracownikowi korzystającemu z urlopu wychowawczego, jeżeli sąd ogłosił upadłość pracodawcy lub gdy doszło do jego likwidacji. Jest to uzasadnione tym, że w takiej sytuacji pracodawca nie ma możliwości
dalszego zatrudniania pracownika.
W świetle wyroku Sądu Najwyższego z 18
stycznia 1989 r. (I PRN 62/88 OSP 1990/4/204)
likwidacją zakładu pracy jest całkowite, stałe,
faktyczne unieruchomienie zakładu pracy jako całości, a nie jedynie likwidacja jednostki
organizacyjnej tego zakładu. Przepis art. 1861
§ 1 K.p. odnosi się tylko do pełnej i ostatecznej likwidacji pracodawcy, czyli takiej, w której żaden inny pracodawca nie staje się faktycznym następcą zlikwidowanego zakładu,
a zakład likwidowany przestaje istnieć zarówno w sferze faktu, jak i w sferze prawa.1

Zgodnie z treścią art. 361 § 1 K.p., jeżeli
wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony następuje
z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn niedotyczących pracowników, pracodawca może – w celu wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę – skrócić okres trzymiesięcznego
wypowiedzenia, najwyżej jednak do jednego miesiąca. W takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu
wypowiedzenia. W praktyce pojawiła się wątpliwość, czy pracownicy, która korzysta z urlopu wychowawczego i nie wykonuje pracy,
przysługuje odszkodowanie z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia. Sąd Najwyższy
w uchwale z 11 lutego 1992 r. (I PZP 7/92

OSNCP 1992/2, poz. 151) przyjął, iż pracownicy korzystającej z urlopu wychowawczego, której na podstawie art. 361 § 1 K.p. skrócono okres wypowiedzenia, przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia,
jakie otrzymałaby, gdyby stosunek pracy został rozwiązany z upływem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Jednocześnie
w uzasadnieniu uchwały Sąd Najwyższy stwierdził, iż „w typowych przypadkach skrócenia
okresu wypowiedzenia takiej pracownicy nie
otrzyma ona żadnego odszkodowania, gdyż
z reguły w trzymiesięcznym okresie wypowiedzenia nie otrzymywałaby żadnego wynagrodzenia. Występują jednak sytuacje, w których pracownica powróciłaby do pracy w trzymiesięcznym okresie wypowiedzenia, a więc
otrzymywałaby wynagrodzenie za pracę, gdyby nie skrócono jej okresu wypowiedzenia.
Powoduje to konieczność wypłaty jej odszkodowania przewidzianego w art. 361 § 1 K.p.
za stosowny okres”.

Bez wypowiedzenia
Drugi wyjątek od bezwzględnego zakazu
wypowiadania umów o pracę pracownikom
przebywającym na urlopie wychowawczym,
przewidziany przez Kodeks pracy (art. 1861
§ 1), dotyczy sytuacji, gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.
Z przedmiotowego przepisu wynika, że pracodawca jest uprawniony do rozwiązania bez
zachowania okresu wypowiedzenia umowy
o pracę tylko z przyczyn zawinionych przez
pracownika. Należy w tym miejscu podkreślić, że tak sformułowana treść przepisu uprawnia pracodawcę do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z każdej z wymienionych przyczyn zawartych w art. 52 K.p., a nie
tylko w razie ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych. Przesłanki są następujące: ciężkie naruszenie przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych; popełnienie przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym
stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym
wyrokiem; zawiniona przez pracownika utrata uprawnień koniecznych do wykonywania
pracy na zajmowanym stanowisku.
Kolejne odstępstwo wprowadzają przepisy ustawy z 13 marca 2003 r. o szczegól-

nych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. 2003 nr 90, poz. 844
z późn. zm.), nazywanej popularnie ustawą
o zwolnieniach grupowych. Przypomnieć na-

Ochrona trwałości stosunku pracy w okresie korzystania
przez pracownika z urlopu wychowawczego nie jest bezwzględna. Ustawodawca przewidział kilka wyjątków, kiedy
podlega ona znacznemu ograniczeniu. Rozwiązanie przez
pracodawcę umowy w tym czasie jest dopuszczalne w razie
ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, a także wtedy, gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie
umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.
leży, że zastosowanie przedmiotowej ustawy jest uzależnione od spełnienia łącznie
dwóch przesłanek – zatrudniania przez pracodawcę co najmniej 20 osób oraz konieczności rozwiązania stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Zgodnie
z orzecznictwem Sądu Najwyższego pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę
pracownikowi korzystającemu z urlopu wychowawczego w sytuacji, gdy przeprowadzane są u niego zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracowników, zarówno w trybie grupowym, jak i indywidualnym. Sąd Najwyższy
w uchwale z 15 lutego 2006 r. (II PZP 13/05
OSNP 2006, nr 21-22, poz. 315) stwierdził, iż
przepisy art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy
z przyczyn niedotyczących pracowników mogą stanowić podstawę rozwiązania stosunku
pracy z pracownikiem w okresie urlopu wychowawczego, także w sytuacjach, gdy nie
zachodzą przesłanki przewidziane w art. 1861
§ 1 K.p. Sąd Najwyższy wskazał ponadto, iż

przepis art. 5 ust. 5 ustawy o zwolnieniach grupowych zawiera wyliczenie kategorii pracowników, którym w okresie objętym szczególną
ochroną przed rozwiązaniem stosunku pracy pracodawca może jedynie wypowiedzieć warunki pracy i płacy. Są to m.in. pracownicy, o których mowa w art. 39 i art. 177 K.p., a ponadto grupa pracowników pełniących funkcje związkowe lub związane z reprezentacją interesów
pracowników. W grupie pracowników, którym można wręczyć jedynie
wypowiedzenie zmieniające, nie wymieniono pracowników przebywających na urlopach wychowawczych, co oznacza, że wobec tej grupy dopuszczalne jest wypowiedzenie definitywne w trybie zwolnień
grupowych. W przypadku zaś zwolnień indywidualnych w trybie art. 10
tej ustawy wypowiedzenie wymaga zachowania opisanej w nim procedury.
Zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami pracownikowi, który przebywał na urlopie wychowawczym, a stosunek pracy
ustał w ramach zwolnienia grupowego (lub indywidualnego), przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej
niż dwa lata, dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był
zatrudniony u danego pracodawcy od dwóch do ośmiu lat, trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego
pracodawcy ponad osiem lat. Obowiązek ten występuje bowiem w stosunku do każdej osoby, która zwalniana jest z przyczyn niedotyczących pracowników.
Należy ponadto wspomnieć, iż dopuszczalne jest, aby umowa
o pracę z pracownikiem przebywającym na urlopie wychowawczym
została rozwiązana na mocy porozumienia stron bądź za wypowiedzeniem dokonanym przez pracownika. W przypadku złożenia przez
pracownika wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego po dokonaniu przez pracodawcę czynności zmierzającej do rozwiązania umowy o pracę umowa rozwiązuje się w terminie wynikającym z tej czynności (art. 1861 § 2 i art. 1868 § 2 K.p.).
młodszy inspektor pracy Małgorzata Jędrzejczyk
OIP Katowice, Oddział w Gliwicach

Nowości wydawnicze PIP
Włodzimierz Łabanowski, Maszyny do obróbki drewna. Dostosowanie
do wymagań minimalnych, broszura a5, 32 ss.
Producenci maszyn do obróbki drewna przed wprowadzeniem ich do obrotu mają obowiązek przeprowadzenia procedury oceny zgodności, zazwyczaj z udziałem tzw. jednostki notyfikowanej. Dzięki tym działaniom do użytkowników trafiają obrabiarki gwarantujące wysoki poziom bezpieczeństwa.
Zdecydowanie gorzej wygląda stan techniczny obrabiarek użytkowanych od wielu lat. Maszyny wyprodukowane przed 1 maja 2004 roku utraciły już swoje pierwotne właściwości i stwarzają duże zagrożenie, dlatego należy zadbać o to, aby
ich stan techniczny gwarantował co najmniej minimalny poziom bezpieczeństwa. Nowa publikacja autorstwa Włodzimierza Łabanowskiego ułatwia dostosowanie tego typu maszyn do minimalnych wymagań bezpieczeństwa pracy. Dołączona lista kontrolna pozwala skontrolować między innymi przygotowanie pracowników do pracy, stan techniczny maszyn oraz organizację stanowisk pracy.
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Pod
inspektorską
lupą
Pięć mandatów i...
Liczne naruszenia prawa
pracy stwierdzili inspektorzy w czasie kontroli
w fabryce producenta
podzespołów do telewizorów w T. Dodatkowo
konstrukcja hali, w której zorganizowano produkcję, okazała się nie
dość wytrzymała
w przypadku maksymalnego obciążenia
śniegiem.

Bezpośrednim powodem kontroli przeprowadzonej przez Okręgowy Inspektorat
Pracy w Opolu były liczne skargi pracowników tej koreańskiej firmy na złe warunki pracy. W trakcie kontroli istotnie ujawniono szereg nieprawidłowości, m.in.:
● wykonywanie pracy przez pracowników, którzy nie przeszli wymaganych szkoleń bhp oraz wstępnych profilaktycznych badań lekarskich,
● nieprawidłowości dotyczące sposobu
przeprowadzania badań lekarskich przez lekarza medycyny pracy,
● zatrudnienie pracowników bez zawarcia umów o pracę,
● naruszenie przepisów o czasie pracy,
w tym prawa do odpoczynku dobowego i tygodniowego, nieudzielenie osobom pracującym w niedziele co najmniej raz na cztery
tygodnie niedzieli wolnej od pracy, przekroczenie tygodniowego i rocznego limitu godzin nadliczbowych,
● niezapewnienie odzieży roboczej i obuwia roboczego,
● niezapewnienie wymaganej temperatury w pomieszczeniach stałej pracy (w jednym
z pomieszczeń temperatura wynosiła – 4°C),
● brak wentylacji w pomieszczeniach,
● wykonywanie pracy na wysokości bez
zabezpieczenia przed upadkiem,
● nieustalenie okoliczności i przyczyn
siedmiu wypadków przy pracy,
● niewypłacenie wynagrodzenia, należności z tytułu podróży służbowych, ekwiwalentów za używanie odzieży własnej oraz
za pranie i konserwację odzieży roboczej,
ekwiwalentu za niewykorzystany urlop,
● nieterminowe zgłoszenie zatrudnionych osób do ubezpieczenia społecznego,
● nieopłacenie składek na Fundusz Pracy,

● nielegalne wykonywanie pracy przez 10
cudzoziemców, obywateli Korei (w tym 4 osoby bez zezwolenia na pracę, 2 bez zawarcia
wymaganych umów, 4 na innych warunkach
lub na innym stanowisku niż określone w zezwoleniu na pracę).
Ponadto w wyniku kontroli ujawniono
liczne nieprawidłowości dotyczące pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, brak zabezpieczenia przed porażeniem wskutek kontaktu
z instalacjami elektrycznymi, zamykanie wyjść
ewakuacyjnych, prowadzenie prac budowlanych bez uzyskania pozwolenia na budowę
lub powiadomienia właściwego organu, liczne nieprawidłowości, w wyniku których doszło do zbio ro we go cię żkie go wy pad ku
przy pracy, oraz nieprawidłowości dotyczące
ustalenia okoliczności i przyczyn zbiorowego wypadku przy pracy.
Dodatkowo stwierdzono naruszenie przepisów o dozorze technicznym, stosowanie
substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych bez kart charakterystyki, brak
oceny ryzyka zawodowego, brak instrukcji
bezpieczeństwa dotyczących wykonywanych
prac, niewskazanie czynników szkodliwych
dla zdrowia w środowisku pracy, dla których
wykonuje się badania i pomiary.
Ustalono także, że zgodnie z przedstawioną oceną stanu technicznego konstrukcji
hali, w której prowadzona jest działalność firmy, pełne obciążenie śniegiem wg normy
PN-80/B-02010/Az1 powoduje niedopuszczalne przekroczenie naprężeń w elementach konstrukcji budynku.
O stwierdzonych nieprawidłowościach powiadomiono straż pożarną, nadzór budowlany, ZUS, straż graniczną, Urząd Dozoru Technicznego, Wojewódzki Ośrodek Medycyny
Pracy, wojewodę i starostę opolskiego.
Do pracodawcy skierowano 2 wystąpienia zawierające 53 wnioski oraz 13 poleceń, 20
de cy zji ust nych, 130 de cy zji pi sem nych
(w tym 59 decyzji płatniczych na łączną kwotę niemal 700 tys. zł) i 4 upomnienia w związku z niewykonaniem 23 decyzji.
Inspektorzy pracy pięciokrotnie karali pracodawcę mandatami, ponadto trwa procedura związana ze skierowaniem w stosunku
do dwóch obywateli Korei wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w Opolu. Dodatkowym efektem kontroli jest zapłacenie przez
pracodawcę zaległych składek na Fundusz
Pracy wysokości 135,9 tys. zł.

Z dokumentacji OIP w Opolu
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Leszek Tkacz

Orzecznictwo SN

Wypowiedzenie umowy o pracę
Na gruncie prawa pracy
wypowiedzenie jest jednostronną czynnością
prawną mającą na celu
rozwiązanie stosunku
pracy. Jest to najbardziej
powszechny sposób rozwiązywania stosunku
pracy, regulowany przepisami art. 32 – art. 43
Kodeksu pracy, zawartymi w oddziale 3 rozdziału II. Zgodnie z art. 30
§§ 3, 4 i 5 Kodeksu pracy
oświadczenie każdej ze
stron o wypowiedzeniu
powinno nastąpić na
piśmie, przy czym
w oświadczeniu pracodawcy powinno być zawarte pouczenie
o przysługującym pracownikowi prawie odwołania do sądu pracy,
a w odniesieniu
do umów zawartych
na czas nieokreślony
pracodawca powinien
dodatkowo wskazać
przyczynę uzasadniającą
wypowiedzenie umowy.
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Następstwem tej czynności prawnej jest
rozwiązanie stosunku pracy po upływie okresu wypowiedzenia, bez względu na to, czy
druga strona to oświadczenie zaakceptowała, czy też nie. Sąd Najwyższy w wyroku
z dnia 13 grudnia 1996 r. (sygn. akt I PKN 41/96
OSNIC 15/97 poz. 268) oraz w wy ro ku
z dnia 23 stycznia 1998 r. (sygn. akt I PKN
501/97 OSNAPiUS 1/99 poz. 15) wskazał, że
odmowa przyjęcia przez pracownika pisemnego oświadczenia woli pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę, zawierającego prawidłowe pouczenie o przysługującym
pracownikowi prawie odwołania do sądu,
nie wpływa na skuteczność dokonanego wypowiedzenia i nie stanowi podstawy do przywrócenia uchybionego terminu do odwołania. Z kolei zgoda drugiej strony na wypowiedzenie nie przekształca sposobu (trybu)
rozwiązania umowy z wypowiedzenia na porozumienie stron.
Z uwagi na fakt, że Kodeks pracy nie reguluje kwestii związanych ze składaniem
oświadczenia woli, na podstawie art. 300 K.p.
posiłkujemy się Kodeksem cywilnym. Zgodnie z art. 61 K.c. oświadczenie woli, które ma
być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. Odwołanie
takiego oświadczenia jest skuteczne, jeżeli
doszło jednocześnie z tym oświadczeniem
lub wcześniej. Późniejsze cofnięcie wypowiedzenie możliwe jest jedynie za zgodą strony,
do której zostało skierowane.

Forma wypowiedzenia
W dobie cyfryzacji powstało pytanie, czy
sporządzenie na piśmie i wysłanie przez pracodawcę oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy o pracę na piśmie oraz równoczesne wysłanie takiego oświadczenia woli
w formie elektronicznej nie narusza przepisów prawa. W art. 60 K.c. wyrażono regułę,
wedle której, z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona
przez każde zachowanie się tej osoby, które

ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym
również przez ujawnienie tej woli w postaci
elektronicznej (oświadczenie woli).
Bezpośredni przejaw woli winien być wyrażony słowem lub pismem za pomocą powszechnie zrozumiałych zwrotów bez potrzeby tłumaczenia i zastanawiania się, co dany akt woli oznacza. W przypadku braku wymagania zachowania określonej formy dla
dokonania czynności prawnej wystarczające
jest oświadczenie woli ustne albo pisemne,
w tym także za pomocą nośników elektronicznych, w sposób umożliwiający identyfikację i autoryzację złożonego w ten sposób
oświadczenia.
Powstaje pytanie, czy sporządzenie na piśmie i przesłanie przez pracodawcę za pośrednictwem poczty identycznej treści oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy o pracę,
które dotarło do pracownika wcześniej w postaci elektronicznej, nie narusza art. 30 § 3
K.p., zawarty tam zapis mówi bowiem expressis verbis, że oświadczenie każdej ze stron
o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy bez
wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie.
Odpowiedź na wcześniej postawione pytanie odnajdziemy w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 18 stycznia 2007 r. (sygn.
akt II PK 178/06), który stanowi: ,,Sporządzenie na piśmie i wysłanie identycznej treści
oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy
o pracę, które dotarło do pracownika w postaci elektronicznej i później przesyłką pocztową, nie narusza wymagania wypowiedzenia na piśmie (art. 30 § 3 K.p.)”. Co podkreślił
Sąd Najwyższy, wysłane pocztą wypowiedzenie zawierało pouczenie o przysługującym
pracownikowi prawie odwołania do sądu pracy w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia
(art. 30 § 5 K.p.).
Na podstawie przytoczonego wyroku Sądu Najwyższego nie należy jednak formułować tezy, że dopuszczalne jest wysyłanie
oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy
o pracę jedynie w formie elektronicznej i że
forma pisemna wypowiedzenia jest nieistotna z punktu widzenia przestrzegania prawa.
Potwierdza to Sąd Najwyższy w uchwale

z dnia 2 października 2002 r. (sygn. akt III PZP 17/02), która stanowi, że doręczenie pracownikowi za pomocą faksu pisma pracodawcy wypowiadającego umowę o pracę jest skuteczne i powoduje rozpoczęcie biegu terminu przewidzianego w art. 264 § 1
K.p., ale stanowi naruszenie art. 30 § 3 K.p. W uzasadnieniu
do uchwały Sąd Najwyższy podkreślił, że: „Przepis art. 30 § 3 K.p.
stanowi, że oświadczenie każdej ze stron o wypowiedzeniu lub
rozwiązaniu bez wypowiedzenia umowy o pracę powinno nastąpić na piśmie. Forma wypowiedzenia i rozwiązania umowy
o pracę przewidziana w Kodeksie pracy nie jest formą zastrzeżoną pod rygorem nieważności (ad solemnitatem) ani formą zastrzeżoną dla celów dowodowych (ad probationem). Jednak jej
niezachowanie powoduje doniosłe skutki dla obydwu stron. Naruszenie art. 30 § 3 K.p. jest bowiem naruszeniem przepisów
o wypowiadaniu umów o pracę oraz przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę bez wypowiedzenia i uzasadnia roszczenia
pracownika o uznanie bezskuteczności wypowiedzenia, o przywrócenie do pracy albo o zasądzenie odszkodowania. Dla pracodawcy oznacza to zaś, że będzie musiał się liczyć z uwzględnieniem roszczeń przez sąd pracy, o ile pracownik wystąpi o ich zasądzenie na drogę sądową”.

Wątpliwości wokół przyczyn
Kolejnym zagadnieniem budzącym wiele emocji są przyczyny,
na które powołują się pracodawcy. Zgodnie z orzeczeniem Sądu
Najwyższego z dnia 19 stycznia 2000 r. (sygn. akt I PKN 481/99;
OSNAPiUS 2001/11/373) przyczyny wypowiedzenia muszą być jasno wskazane, rzeczywiste i konkretne. W sentencji wyroku podkreślono, że naruszenie art. 30 § 4 K.p. może polegać na niewskazaniu w ogóle przyczyny rozwiązania umowy o pracę lub na pozornym, niewystarczająco jasnym i konkretnym jej wskazaniu.
W razie sporu, jak wskazuje wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19
kwietnia 2010 r. (sygn. akt II PK 306/2009), sąd bada przyczyny
wypowiedzenia w granicach wskazanych przez pracodawcę w wypowiedzeniu i pracodawca nie może w toku postępowania wskazywać innych przyczyn uzasadniających rozwiązanie umowy.
Przyczyna wypowiedzenia może dotyczyć zarówno pracownika, jak i pracodawcy; może być zawiniona i niezawiniona.
Na pytanie, czy pracodawca może wskazać kilka przyczyn wypowiedzenia umowy o pracę, odpowiedź pozytywną uzyskujemy w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 5 października 2005 r.
(sygn. akt I PK 61/05). Sąd stwierdził, że jedne z tych przyczyn
mogą dotyczyć pracownika, inne zaś pracodawcy, a wypowiedzenie jest uzasadnione, gdy choć jedna ze wskazanych przyczyn jest usprawiedliwiona.
W ostatnim czasie pracodawcy często podają jako przyczynę
wypowiedzenia umowy o pracę utratę zaufania do pracownika.
W wyroku Sądu Najwyższego z dnia 25 listopada 1997 r. (sygn.
akt I PKN 385/97; OSN 1998/18/538) wskazano jednoznacznie, że
utrata zaufania może stanowić przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie umowy o pracę, jeżeli znajduje oparcie w obiektywnych i racjonalnych przesłankach i nie jest wynikiem arbitralnych
ocen lub subiektywnych uprzedzeń. W kolejnym wyroku Sądu
Najwyższego z dnia 14 października 2004 r. (sygn. akt I PK 697/03; M.
P. Pr. 2005/10/10) doprecyzowano poprzednio omawianą przyczynę, stanowiąc, że nadużycie zaufania musi się wiązać z takim
zachowaniem pracownika, które może być obiektywnie ocenione jako naganne, także wtedy, gdy jest niezawinione.

Orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące uzasadnionych
przyczyn wypowiedzenia umowy o pracę jest bardzo bogate.
Przedstawiam najciekawsze z nich. Do okoliczności, które według orzecznictwa powodują, że wypowiedzenie umowy jest
uznawane za uzasadnione, należą między innymi:
● brak odpowiednich wyników pracy (wyrok SN z dnia
2 września 1998 r., sygn. akt I PKN 271/98; OSNP 1999/18/577),
● brak umiejętności organizacyjnych pracownika zatrudnionego na stanowisku kierowniczym, pomimo wysokiej oceny jego
kwalifikacji zawodowych (wyrok SN z dnia 10 listopada 1999 r.,
sygn. akt I PKN 355/99; OSNP 2001/6/2002),
● konfliktowość, co powoduje brak umiejętności pracy w zespole (wyrok SN z dnia 15 kwietnia 1999 r., sygn. akt I PKN 14/99;
OSNP 2000/12/469),
● wykorzystywanie stanowiska pracy dla celów prywatnych,
które są sprzeczne z interesem pracodawcy (wyrok SN z dnia 26
listopada 2003 r., sygn. akt I PK 16/03; M. P. Pr 2004/12/1),
● brak zgody na podpisanie umowy o zakazie konkurencji,
a także udowodniona współpraca z firmą konkurencyjną (wyrok SN z dnia 24 września 2003 r., sygn. akt I PK 411/02;
OSNP 2004/18/316 oraz wyrok SN z dnia 5 lutego 1998 r., sygn.
akt I PKN 506/97; OSNP 1999/2/45),
● odmowa wykonania polecenia dotycząca sposobu wykonania umówionego rodzaju pracy (wyrok SN z 10 maja 2000 r.,
sygn. akt I PKN 630/99; OSNP 2001/20/617 oraz wyrok SN z dnia
9 września 2004 r., sygn. akt I PK 396/03; OSNP 2005/6/258)
– w razie sporu sąd zbada, czy takie polecenie nie jest sprzeczne
z powszechnie obowiązującym prawem i nie jest sprzeczne z rodzajem pracy, który został określony w umowie o pracę,
● składanie fałszywych zeznań co do faktów powszechnie
znanych załodze w toczącym się na terenie zakładu postępowaniu powypadkowym, co narusza pracowniczy obowiązek przestrzegania zasad współżycia społecznego w zakładzie pracy
(art. 100 § 2 pkt 6 K.p.) oraz pracowniczy obowiązek dbałości
o dobro pracodawcy (art. 100 § 2 pkt 4 K.p.) i uzasadnia wypowiedzenie mu umowy o pracę (art. 45 § 1 K.p.). Wyrok SN
z dnia 12 stycznia 1998 r. sygn. akt I PKN 458/97; OSNAPiUS 1998/22/655 – we wskazanym orzeczeniu pracownikowi
wypowiedziano umowę o pracę, ponieważ w postępowaniu
wyjaśniającym okoliczności wypadku przy pracy w kopalni zeznał nieprawdę, przez co naruszył zasady współżycia społecznego, co uzasadniało zwolnienie. Powołując się na naruszenie
zasad współżycia społecznego, należy zawsze wskazać, jakie
konkretne zachowanie do takiego naruszenia doprowadziło.
Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 26 grudnia 2001 r. (sygn.
akt I PKN 715/2000) jeszcze raz wskazał, że wypowiedzenie umowy o pracę stanowi zwykły sposób jej rozwiązania. W związku
z tym przyczyna wypowiedzenia nie musi mieć szczególnej wagi
czy nadzwyczajnej doniosłości. Nie oznacza to przyzwolenia na arbitralne, dowolne i nieuzasadnione lub sprzeczne z zasadami
współżycia społecznego wypowiedzenie umowy o pracę. Pamiętać jednak należy, że pracodawca może w dowolny sposób sformułować przyczynę wypowiedzenia i do momentu, gdy przyczyna ta nie zostanie zakwestionowana skutecznie przez pracownika
przed sądem, będzie prowadziła do rozwiązania stosunku pracy.
starszy inspektor pracy Leszek Tkacz
OIP Katowice, Oddział w Częstochowie
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Z Bartoszem Witasikiem, kierownikiem budowy Centrum Innowacji w Logistyce w Poznaniu, za realizację
której spółka SKANSKA S.A. w Poznaniu otrzymała nagrodę w konkursie PIP „Buduj bezpiecznie”, rozmawia
Beata Pietruszka-Śliwińska.

Bezpieczna budowa to taka, na której nie dochodzi
do wypadków. Co o tym decyduje?
Zdrowy rozsądek każdego pracownika jest według mnie
najważniejszy. Jeśli będzie miał na względzie dobro swoje
i swojej rodziny, to nie będzie ryzykował i dołoży starań, by
bezpiecznie wrócić do domu. Gdy tego zabraknie, to nawet
najlepszy kierownik budowy nie będzie w stanie dopilnować wszystkiego, by zapobiec wypadkom. Na budowie ważny jest cały zespół, ale także poszczególni pracownicy. To
odnosi się zarówno do bezpośrednich wykonawców, jak i do
podwykonawców. Jestem przekonany, że oni wszyscy mieli
wpływ na to, że przy budowie Centrum Innowacji w Logistyce w Poznaniu nie było ani jednego, nawet lekkiego wypadku. Oczywiście nie uniknęliśmy sytuacji potencjalnie wypadkowych, bo one wynikają z charakteru prac czy naturalnej
rotacji pracowników, którzy nie zawsze chcą respektować
zasady bezpieczeństwa.
Jak zatem można ich przekonać do tego, że sami powinni pamiętać o bezpieczeństwie?
Argument rodziny i własnego zdrowia chyba najlepiej
przemawia do wyobraźni. Skutecznym sposobem jest również powoływanie się na jakieś zdarzenia czy wypadki, które
miały miejsce, nie zawsze zawinione przez pracownika – jak
to, które mnie dotyczyło: kilka lat temu tarcza od kątowej
szlifierki rozsypała się w trakcie pracy i odłamek metalu uderzył mnie w brodę. Gdyby trafił trzy centymetry niżej, dziś
nie rozmawialibyśmy tutaj. To był przypadek, którego nie
dało się przewidzieć. Ale takie sytuacje też się zdarzają i pracownicy powinni mieć tego świadomość.
W budownictwie do wypadków dochodzi najczęściej
z przyczyn organizacyjnych. Czy chodzi o to, że w praktyce
nie są stosowane różne systemy, np. bezpieczeństwa?
W naszej firmie są i funkcjonują, choć wciąż je udoskonalamy. Wiem, że podwykonawcy mają z tym problemy. U nas
mieli je, gdy musieli stworzyć instrukcje bezpiecznego wykonywania robót. Teraz z naszą pomocą znakomicie się z nich
wywiązują. To są bardzo istotne kwestie, ponieważ obecnie
na każdej, zwłaszcza dużej budowie dominują firmy podwykonawcze, a dla nich każde szkolenie jest kosztem, który
chcą minimalizować. Dlatego w SKANSKIEJ szukamy rozwiązań wykluczających takie sytuacje. Już na początku zastrzegamy, że pewne kwestie, np. dotyczące bezpieczeństwa, nie
podlegają żadnym negocjacjom. W ten sposób również weryfikujemy firmy podwykonawcze. Cena nigdy nie jest ostatecznym argumentem.

Czym dla Państwa jest ta nagroda?
Dużym wyróżnieniem dla całego zespołu, który stanowią młodzi pracownicy. Dla wielu z nich była to tak naprawdę pierwsza w ich życiu zawodowym budowa. To szczególnie cieszy. Obecnie kończymy tę inwestycję.
Co z punktu widzenia bezpieczeństwa pracy było szczególnie trudne na określonych etapach jej realizacji?
Miejsce, w którym były wykonywane prace, czyli podmokły teren dorzecza Warty. Prac budowlanych nie ułatwiała
także mała działka, zabudowana ze wszystkich stron.

Problemy związane z bezpieczeństwem pracy
na budowach tkwią często w mentalności samych pracowników. Chodzi o to, by także oni
sami dbali o swoje bezpieczeństwo. Jeszcze kilka lat temu ciężko było namówić pracowników
do korzystania z kasków czy kamizelek. Teraz nie
trzeba ich już do tego nakłaniać. Na tyle wzrosła
świadomość samych pracowników, iż sami wiedzą, że to jest po prostu w ich interesie.

Na budowach Poznania

Interaktywnie
o profesjonalizmie
Na Międzynarodowych Targach Budownictwa BUDMA 2013 w Poznaniu w sali liczącej 120 miejsc zabrakło krzeseł dla
uczestników konferencji poświęconej profesjonalizmowi i prezentacji dobrych praktyk
na budowie „Bezpieczeństwo pracy w budownictwie – profesjonalizm na budowie”.
Jej organizatorem był OIP w Poznaniu.
Na to multimedialne spotkanie o interaktywnej formule,
którego gospodarzem była Stanisława Ziółkowska, szefowa OIP w Poznaniu, przyszła również kilkunastoosobowa
grupa studentek Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Politechniki Poznańskiej. Nie był to ich pierwszy kontakt z inspekcją pracy. Wcześniej na uczelni zetknęły się już z inspektorami, którzy przybliżali im wiedzę z zakresu prawa pracy.
Wspominając to spotkanie, uczestniczki zapewniały, że z uzyskanych informacji będą korzystać nie tylko w życiu zawodowym, które wiele z nich wiąże z pracą na budowach.
Tym cenniejsze były informacje prezentowane na konferencji przez liderów dwóch budów w Poznaniu, realizowanych w 2012 roku, które doceniono w konkursie Państwowej
Inspekcji Pracy „Buduj bezpiecznie”.

Zdrowy rozsądek
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Być albo nie być
Rozmowa z Pawłem Jóźwiakiem z Hochtief Polska S.A.
w Poznaniu, który był kierownikiem nagrodzonej budowy hali nr 15 Międzynarodowych Targów Poznańskich.
Jak dochodzi się do takiego sukcesu?
Trzeba pracować z pełnym zaangażowaniem, zawsze pamiętać o bezpieczeństwie innych osób, które pracują na budowie. Trzeba też pracować w dobrej firmie, która zwraca
uwagę na bhp i nie oszczędza na nim, dzięki czemu kierownik budowy ma wpływ na tworzenie dobrych warunków
pracy.
Miernikiem poziomu bezpieczeństwa jest brak wypadków, a u Państwa w firmie do takich nie dochodzi. Czy to
da się odnieść do kosztów?
Bezwypadkowość generalnie się opłaca. Koszty wypadków przy pracy to nie są koszty, z których nic nie wynika.
Wręcz przeciwnie, efekty działań służących bezpieczeństwu
na budowie są jak najbardziej wymierne. I nie chodzi tu wyłącznie o ograniczenie czy wyeliminowanie wypadków, ale
również o to, że pieniądze służące bezpieczeństwu są dobrze i racjonalnie wydatkowane.
Pan ma dość duże doświadczenie w pracy na budowach.
Co najbardziej przeszkadza w dbaniu o bezpieczeństwo?
Bardzo przeszkadza tolerowanie bałaganu czy nieprzestrzeganie przepisów, głównie przez podwykonawców. U nas

w firmie takie zachowania są natychmiast prostowane. Nigdy nie przyjmujemy do wiadomości argumentów, że na innych budowach nie wymagano czegoś, co u nas jest obowiązkiem. W efekcie te pożądane zachowania czy postępowanie staje się normą, której przestrzega się również na innych budowach.
Dlaczego wciąż są firmy, w których pracownicy nie pracują bezpiecznie? Czy jest coś, co przemówiłoby do nich
i sprawiło, że zmienią postępowanie?
Myślę, że nie rozumieją istoty bezpieczeństwa pracy
w budownictwie i sądzą, że jest to dobry sposób na zaoszczędzenie kosztów. Duży wpływ na takie podejście ma również przekonanie, że ich takie sytuacje nie dotyczą. Warto
wówczas stosować metodę uczenia na cudzych błędach
czy przypadkach. Uświadomienie, że wypadek dotknął takiego samego człowieka jest najlepszym argumentem.
Ważne jest też tłumaczenie, że określone procedury postępowania wymyślono nie dlatego, by utrudnić życie, lecz by
je ratować.
Czy to dotyczy głównie firm podwykonawczych?
Na ogół tak. U nas, przystępując do współpracy, dokładnie wiedzą, że albo się dostosują do naszych wymagań, albo
tej współpracy nie będzie. Tu rządzi zasada „być albo nie
być”. W konsekwencji warunki bhp dla podwykonawców stanowią obecnie załącznik do umowy. Podwykonawcy przystają w ten sposób na nasze wymagania wynikające z porozumienia największych wykonawców, a one są wyższe niż
obowiązujące przepisy.

Konferencję „Bezpieczeństwo pracy w budownictwie – profesjonalizm na budowie”
przygotował Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu przy współpracy z Polską Izbą
Gospodarczą Rusztowań, a prowadził rzecznik OIP Jacek Strzyżewski.
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Zbigniew Janowski,
przewodniczący
Związku Zawodowego
„Budowlani”, odznaczył Stanisławę Ziółkowską, okręgowego
inspektora pracy
w Poznaniu, za dotychczasową współpracę złotym
medalem 120-lecia
Ruchu Zawodowego
Budowlanych.

Poznań 29.01 – 1.02.2013 r.

BUDMA 2013
Międzynarodowe Targi Budownictwa BUDMA 2013 były miejscem spotkań
fachowców z branży budowlanej, którzy zaprezentowali najnowocześniejsze maszyny i urządzenia do produkcji materiałów budowlanych, nowatorskie rozwiązania w zakresie technologii budowy i eksploatacji domów.

Zasady profesjonalnego montażu i demontażu
rusztowań omówił Tomasz Sobczyk, pracownik specjalistycznej firmy rusztowaniowej BIS Plettac, który
zaprezentował także wzorcowe wyposażenie montażysty rusztowań.

Oczy
dookoła głowy
Od dwóch lat w centrum Poznania trwa budowa siedmiokondygnacyjnego budynku
sądów: rejonowego i okręgowego, realizowana przez spółkę SKANSKA S.A. Rozpoczęcie inwestycji poprzedziło zgłoszenie jej
do inspekcji pracy, co nastąpiło po spotkaniu inwestora i generalnego wykonawcy
z inspektorami pracy, którzy na bieżąco są
obecni na tej budowie.
Inspektorskie kontrole w zakresie bhp potwierdziły wdrożenie procedur oraz dobrych praktyk stosowanych przez firmę SKANSKA, zaakceptowanych wcześniej przez inspekcję
pracy. Na budowie nie doszło do sytuacji uzasadniających
wstrzymanie prac czy skierowanie pracowników do innej
pracy. Niewielkie zastrzeżenia dotyczyły tylko rusztowań,
przy czym chodziło o częściowo nieuzupełnione bariery pośrednie – tłumaczy nadinspektor Krzysztof Duda z OIP w Poznaniu, który nadzoruje tę budowę. Tryb kontroli jest ustalany w zależności od stanu bezpieczeństwa i postępu prac, raz
na trzy miesiące, a nawet na pół roku.

Jasne procedury
Zwykle na budowach najwięcej problemów stwarzają
podwykonawcy. Przy powstawaniu przyszłej siedziby poznańskich sądów nie ma z tym najmniejszych problemów.
Jasne procedury głównego wykonawcy szczegółowo określają, kiedy podwykonawca może wejść na budowę, a także
to, że przed dopuszczeniem swoich pracowników do pracy
musi przedłożyć wszystkie niezbędne dokumenty dotyczące badań lekarskich, szkoleń bhp, instrukcji obsługi, środków ochrony indywidualnej oraz wyposażenia pracowników.
Dopiero po skontrolowaniu i przeprowadzeniu szkolenia
wstępnego czy informacyjnego pracownik otrzymuje identyfikator, który uprawnia go do pracy na budowie.
Realizując tę inwestycję, SKANSKA przystąpiła po raz kolejny do konkursu PIP „Buduj bezpiecznie”. Po formalnym
zgłoszeniu od lipca do listopada ubiegłego roku inspektorzy
pracy przeprowadzili na budowie kontrole sprawdzające. Ich
pozytywny efekt wiązał się z przedstawieniem kapitule konkursu warunków technicznych, ze wskazaniem na plan BIOZ,
określeniem zagrożeń i ewentualnych wypadków, które w tym
przypadku nie miały miejsca.
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Koordynatorem wszystkich budów prowadzonych przez
SKANSKA na terenie Poznania, a więc także obiektu, w którym swoją siedzibę będą miały poznańskie sądy, jest Eugeniusz Radniecki. Na pytanie, jaką budową jest ta bezpieczna, za którą firma uzyskała w ub.r. pierwsze miejsce w konkursie PIP, bez wahania odpowiada, że to taka, na której nie
doszło do żadnego wypadku, nawet lekkiego. Jest to możliwe w dużej mierze dzięki przestrzeganiu procedur i standardów pracy, obowiązujących w SKANSKA. Okazuje się to szczególnie ważne, gdy realizowana jest tak duża inwestycja, jak ta
przeznaczona dla wymiaru sprawiedliwości w stolicy Wielkopolski. Jej powierzchnia użytkowa to 35 tys. m², 150 tys. m³
kubatury, a długość budynku to prawie 160 m. Na siedmiu
kondygnacjach, od trzech pod ziemią do czterech ponad nią,
na etapie stanu surowego zamkniętego pracowało w sumie 95 osób. O Ich bezpieczeństwo dba Witold Sajkowski,
koordynator bhp na tej budowie.
Jeszcze przed wejściem na teren budowy każdy musi zapoznać się z zagrożeniami i instrukcją bezpiecznego wykonywania robót. Dużą rolę odgrywają tu właśnie koordynatorzy, oceniający poszczególne zagrożenia i uwzględniający je w instrukcji, z którą zapoznawani są pracownicy. Sporządzenie poprawnej instrukcji jest jedną z kluczowych kwestii związanych z przygotowaniem do bezpiecznej realizacji
zadania.

pod spodem nie są prowadzone żadne prace. Także rejon,
w którym składowane są materiały, zawsze jest odgrodzony
w sposób pozwalający na wizualną informację o zakazie
wchodzenia. Ponadto umieszczane są tabliczki informujące
o rodzaju prowadzonych prac.

Pod szczególnym nadzorem
Kierownik budowy, która w tym roku będzie walczyła
o tytuł bezpiecznej w konkursie PIP, mówi, że przy realizacji
tego typu inwestycji – oprócz przestrzegania przepisów
i wszelkich procedur – zawsze trzeba mieć oczy dookoła głowy. Ważne jest także, by rozmawiać z pracownikami, nawet
wtedy, gdy jest to grupa osób mających duże doświadczenie w tej branży, co dotyczy również podwykonawców. Na budowach SKANSKA nie korzysta się z pracy uczniów, a więc ludzi bardzo młodych, którzy dopiero poznają ten zawód.
Marcin Jędrzejczak chwali współpracę z inspekcją pracy
i to mimo szczególnego jej nadzoru na budowie sądów. Inspektorzy pracy byli i wciąż są obecni na terenie budowy.

Tylko profesjonaliści
Specjaliści zgodnie twierdzą, że największe zagrożenia
na tej budowie pojawiały się podczas robót ziemnych. Prace
prowadzono wówczas 10 m poniżej terenu, cały wykop o szerokości 37 m był zabezpieczony szczelnymi ścianami, a te
z kolei – potężnymi rurami rozpierającymi wykop o średnicy 70 cm. Ich montaż i demontaż, ze względu na wagę
i kształt rur, stwarzał największe niebezpieczeństwo, zwłaszcza przy sterowaniu nimi. Z tą trudnością poradziła sobie
specjalna grupa budowlańców, wcześniej pracujących na budowie warszawskiego metra. Stamtąd też pochodziła część
rur, z których można wielokrotnie korzystać.
Kierownikiem budowy poznańskich sądów jest Marcin
Jędrzejczak. Pokazując obiekt, zwracał uwagę na elementy
architektoniczne tego etapu prac: uszczelniony dach i otwory okienne, przeszklone wszystkie fasady i okna oraz montaż
bardzo specyficznej elewacji, wentylowanej z betonowych
płyt zbrojonych włóknem szklanym. Podkreślał, że kolejne
zagrożenia występują przy rusztowaniach, szczególnie w trakcie ich montowania. Na budowach SKANSKA prace te zawsze wykonują specjalistyczne firmy. Były więc i na tej budowie, dokonując zarusztowania całej powierzchni elewacji,
tj. ok. 5 tys. m². Podczas ich montowania wykluczone było
wykonywanie jakichkolwiek innych prac w tym rejonie. Dopilnowanie tego było zadaniem koordynatora prac, który
odpowiadał za to, by nie dopuścić do sytuacji, w której ktokolwiek pracowałby poniżej miejsc montowania bądź demontowania rusztowań. W SKANSKA zasadą jest, że jeśli ktoś
znajduje się na rusztowaniu i pracuje przy elewacji, to

Każdego roku chętnie włączali się w akcję październikowego tygodnia bezpiecznej pracy na budowach. Dzięki temu
wszyscy podwykonawcy mogli się spotkać z inspektorami
pracy, otrzymać bardzo przydatne wydawnictwa.
Budynek sądów będzie bardzo reprezentacyjnym miejscem. Hol główny ze strefą wejściową ma wysokość 14 i pół
metra. Ten dystans był istotny przy montowaniu instalacji
odwodnieniowej dachu, które stwarzało szczególne zagrożenie. Na wspólnej ramie przez kilka dni montowano specjalne, dwumodułowe rusztowanie, a prace na nim trwały
zaledwie dwa dni. Rusztowanie przesuwano co dwa, trzy

metry i czterema zastrzałami kotwiono je do stropu. Równie
niebezpieczne prace prowadzono w szachtach instalacyjnych, które mają wysokość 22 metrów. Stosując metody alpinistyczne, montowano tam elementy wentylacji. Na tym
odcinku pracowało dwóch alpinistów na specjalnych siodełkach i jeden przeszkolony montażysta. Do prac tych, traktowanych jako niebezpieczne, pracownicy przystępowali dopiero po podpisaniu protokołu robót niebezpiecznych i po odpowiednim przeszkoleniu, które uwzględnia również określone warunki pogodowe.

Na zewnątrz i w środku
Plac budowy sądów w Poznaniu jest zabezpieczony ze
wszystkich stron, szczególnie tam, gdzie graniczy bezpośrednio z budynkiem szkoły i bursy dla uczniów. Cały obiekt
jest na okrągło monitorowany, w każdej chwili istnieje możliwość podglądu wszelkich miejsc i prac. Jeśli chodzi o dobre praktyki wewnątrz gmachu, to w całym budynku nie dopuszcza się, by były jakiekolwiek niezabezpieczone krawędzie. Gdy podczas wznoszenia budynku
nie było jeszcze ścian, to poszczególne
elementy zabezpieczano drewnianymi
balustradami, których długość sięgała
nawet 1,2 km. Budynek ma 500 m obwodu. Sukcesywnie w trakcie postępu
inwestycji zabezpieczano wszelkie otwory i szachty, szyby windowe. Zadanie ich
zamykania i zabezpieczania należało
do jednej, stale działającej ekipy, która
na bieżąco dokonywała przeglądów. Służyło to bezpieczeństwu, sprawiało, że
pozostali pracownicy nie musieli odrywać się od swoich prac, by wykonać te
zadania.
Witold Sajkowski jest w zawodzie
od 36 lat. Twierdzi, że najwięcej wypadków ma miejsce z powodu lekkomyślności, na przykład wtedy, gdy pracownik mimo zakazu skraca sobie drogę
i przechodzi przez teren zabroniony. Mówi też, że na placu budowy najsłabszym
ogniwem w całym łańcuchu zależności
i powiązań jest człowiek, a właściwie jego brak wyobraźni. Często dochodzi jeszcze problem rutyny. Dla niego samego zaskoczeniem na budowie poznańskich sądów była nadzwyczajna dbałość inwestora o środowisko naturalne. Widać to doskonale na poziomie trzecim budowanego obiektu, gdzie jego kształt został dostosowany, już w fazie projektowania, do rosnącego
tam 120-letniego kasztana. Chodziło o to, by mimo budowy
ów zabytek przyrody nie tylko przetrwał, ale również stanowił dodatkowy walor otoczenia budynku na miarę dwudziestego pierwszego wieku.
Beata Pietruszka-Śliwińska
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Katarzyna Kozubek-Jendryka

Metodyka kontroli

Czas pracy w małych zakładach

Kontrole przeprowadzane w małych zakładach
często ujawniają, iż
na porządku dziennym
jest tam łamanie przepisów dotyczących czasu
pracy. Nieprzestrzeganie tych przepisów jest
też przedmiotem wielu
skarg napływających
do inspekcji pracy.

Pracownicy i byli pracownicy najczęściej
informują inspektorów o pracy w godzinach
nadliczbowych, a także w soboty i niedziele,
oraz o tym, że za pracę w te dni nie wypłacono im wynagrodzenia, nie udzielono innych
dni wolnych za pracę w soboty i niedziele ani
też godzin wolnych za pracę w godzinach
nadliczbowych.
Zgodnie z Kodeksem pracy w każdym zakładzie powinny zostać ustalone systemy czasu pracy, rozkłady czasu pracy oraz okresy
rozliczeniowe (art. 150 K. p.), a pracodawca
ma obowiązek prowadzenia ewidencji czasu
pracy (art. 149 K. p.). Kontrole przeprowadzane przez inspektorów pracy w małych firmach bardzo często ujawniają jednak, że pracodawcy nie prowadzą ewidencji czasu pracy lub ewidencja prowadzona jest w sposób
nierzetelny i nie odzwierciedla rzeczywistego czasu pracy pracowników. Zdarza się, że
w niedużych zakładach usługowych, np. kosmetycznych czy fryzjerskich, w sklepach i barach czynnych w soboty i niedziele przedłożona ewidencja czasu pracy obejmuje tylko
dni pracy od poniedziałku do piątku. W trakcie kontroli pracodawcy często przedstawiają inspektorom miesięczne lub roczne indywidualne karty czasu pracy pracowników,
na których zaznaczono ilość godzin pracy
przepracowaną w danym dniu, bardzo czę-

Pracownicy i byli pracownicy najczęściej informują inspektorów o pracy w godzinach nadliczbowych, a także w soboty i niedziele, oraz o tym, że za pracę w te dni nie wypłacono im wynagrodzenia, nie udzielono innych dni wolnych
za pracę w soboty i niedziele ani też godzin wolnych za pracę w godzinach nadliczbowych.
sto jest to niezmienne osiem godzin we
wszystkie dni robocze. Z kart takich wynika
często, iż wszystkie soboty, niedziele oraz
święta są dniami wolnymi, a także to, że pracownicy nie pracują w porze nocnej. W tej
sytuacji inspektor pracy nierzadko kończy

20

I P 3/2013

nia powypadkowego z ewidencją czasu pracy poszkodowanego i świadków wypadku.
● Zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkoleń z zakresu bhp pracowników.
Należy ustalić, czy dni, które zostały wykazane jako daty uczestnictwa w szkoleniu (bardzo często soboty w przypadku szkoleń okresowych), zostały wykazane w ewidencji cza-

kontrolę, nie stwierdzając żadnych naruszeń
dotyczących czasu pracy pracowników.

Czujność inspektora

Weryfikacja ewidencji
W toku kontroli inspektor pracy powinien
podejmować próby sprawdzenia innych dokumentów przedstawionych przez pracodawcę. W ten sposób znacząco zwiększa prawdopodobieństwo ustalenia, czy ewidencja
czasu pracy odzwierciedla rzeczywisty czas
pracy pracowników, czy też nie. Może też
próbować ustalić czas świadczenia pracy przez
pracowników w przypadku braku ewidencji
czasu pracy. Zgodnie z art. 75 § 1 Kodeksu
postępowania administracyjnego dowodem
mogą być zarówno dokumenty, jak i zeznania świadków, opinie biegłych czy oględziny.
Sprawdzenie dokumentów i innych dowodów zwiększa prawdopodobieństwo ustalenia faktycznego czasu pracy pracowników,
na ich podstawie można też stwierdzić, czy
przedstawiona ewidencja czasu pracy jest
rzetelna, czy też nie. Do dokumentów, które
należałoby sprawdzić w takich sytuacjach,
należą między innymi:
● Rejestry, w których odnotowywana jest
data, godzina i temperatura wewnątrz urządzeń chłodniczych znajdujących się w sklepach i punktach usługowych. Kontrolujący
powinien porównać zapisy w rejestrach z ewidencją czasu pracy pracowników.
● Zlecenia w warsztatach wykonujących
usługi poza siedzibą firmy. Zdarza się, że pracownicy wpisują w zleceniach nie tylko datę
wykonanego zlecenia, ale i godzinę, gdy zlecenie zostało wykonane.
● Dokumentacja z wypadków przy pracy. Inspektor pracy powinien szczegółowo
sprawdzić datę i godzinę wypadku oraz dane personalne świadków wypadku. W trakcie kontroli można ustalić, czy wypadek wydarzył się na przykład w porze nocnej i porównać dane uzyskane w toku postępowa-

czy wykonywano pracę w porze nocnej, w dni
wolne od pracy, w niedziele i święta bądź też
w czasie przekraczającym ustalone normy
czasu pracy.
● Karty drogowe, jeżeli istnieje wymóg
ich prowadzenia.
● Raporty potwierdzające odbiór i dostarczenie przesyłek w danym dniu w zakładach zajmujących się przewozem i dostarczaniem przesyłek, na których niekiedy znajduje się godzina dostarczenia przesyłki.

su pracy pracowników jako dni pracy. Obowiązek przeprowadzenia szkoleń z zakresu
bhp w czasie pracy wynika z art. 2373 § 3 K.p.
● Wykresówki używane w tachografach
analogowych czy też dane o czasie pracy
uzyskane z tachografu lub karty kierowcy
w przypadku zastosowania w pojeździe tachografu cyfrowego. Na podstawie danych
odczytanych z wykresówek można ustalić,

Podczas kontroli należy także ustalić, w jakie dni tygodnia i w jakich godzinach zakład
wykonujący usługi jest czynny. Można też
przesłuchać pracowników w charakterze
świadków. W trakcie takich przesłuchań pracownicy bardzo często zeznają, że nie pracują w soboty i niedziele, ponieważ w te dni
właściciel firmy sam obsługuje klientów. Czasami oświadczają inspektorowi pracy, że jeśli
zdarza się sporadyczna praca w dni wolne
czy w godzinach nadliczbowych, to dni wolne czy czas wolny odbierane są w innych
dniach, jednak bez odnotowania tego faktu
w ewidencji czasu pracy. Kontrolujący powinien zweryfikować oświadczenia pracowników, przeprowadzając czynności kontrolne
w różnych godzinach, w tym w porze nocnej
oraz w dni tygodnia wykazywane w ewidencji czasu pracy pracowników jako wolne. Pomocne do ustalenia rzeczywistego czasu pracy pracowników mogą być także polecenia
wyjazdów służbowych, przy czym należy pamiętać, że nie zawsze czas podróży pokrywa
się z czasem pracy.
Następny etap kontroli to sprawdzenie
na podstawie wszystkich materiałów zgromadzonych w trakcie kontroli zakładu, czy
pracodawca przestrzega norm czasu pracy
ustalonych w przepisach prawa pracy i przepisach wewnątrzzakładowych. Bardzo często
w małych zakładach, mimo rzetelnie przeprowadzonej kontroli, nie udaje się ustalić
rzeczywistego czasu pracy pracowników ani
wyegzekwować na ich rzecz należnych świadczeń wynikających ze stosunku pracy. Niekiedy można tylko wykazać, że pracodawca
prowadzi nierzetelną dokumentację czasu
pracy i stwierdzić naruszenie przepisów dotyczących czasu pracy.
starszy inspektor pracy
Katarzyna Kozubek-Jendryka
OIP Katowice

W toku kontroli inspektor
pracy powinien podejmować próby sprawdzenia różnych dokumentów przedstawionych przez
pracodawcę. Zgodnie
z art. 75 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego dowodem mogą być
zarówno dokumenty, jak
i zeznania świadków, opinie biegłych czy oględziny.
Sprawdzenie dokumentów
i innych dowodów zwiększa prawdopodobieństwo
ustalenia faktycznego czasu pracy pracowników,
na ich podstawie można
też stwierdzić, czy przedstawiona ewidencja czasu
pracy jest rzetelna.
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Andrzej Herko

Środki ochrony

Odzież i obuwie robocze
a środki ochrony indywidualnej

Jedną z podstawowych
zasad prawa pracy, wynikających z art. 15 oraz
art. 207 § 2 Kodeksu
pracy, jest zapewnienie
pracownikom bezpiecznych i higienicznych
warunków pracy. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan
bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie
pracy; w szczególności
ma obowiązek chronić
życie i zdrowie pracowników oraz zapewnić im
bezpieczeństwo pracy
na każdym etapie jej
wykonywania.
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W celu realizacji tego zadania jest on zobowiązany między innymi dostarczyć pracownikom środki ochrony indywidualnej – zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników
występujących w środowisku pracy – które
muszą spełniać wymagania dotyczące oceny
zgodności (art. 2376 K.p.) oraz odzież i obuwie robocze spełniające wymagania Polskich
Norm (art. 2377 K.p.). Na podstawie przeprowadzonych kontroli oraz oceny własnej uważam, że pracodawcy, w tym osoby kierujące
pracownikami, a także pracownicy służb bhp
mają poważne trudności z rozgraniczeniem
różnic pomiędzy odzieżą i obuwiem roboczym a środkami ochrony indywidualnej. Nie
ułatwiają im tego również zapisy zawarte
w rozdziale IX Kodeksu pracy, które są niespójne i stwarzają trudności interpretacyjne,
nie nadążają też za dynamiką zmian przepisów w Unii Europejskiej.

Uściślenia terminologiczne
Wyrazy „odzież” i„obuwie” należą do języka ogólnego i są powszechnie używane, zaś
ich znaczenie podają wszystkie słowniki języka polskiego. Zgodnie z nimi „odzież” to
wszystko, co służy do okrycia ludzkiego ciała; to, co wkłada się na siebie; ubranie, strój,
garderoba, konfekcja. „Obuwie” – część ubioru człowieka, zakładana na stopy, mająca bezpośredni kontakt z podłożem. A przymiotnik
„roboczy” oznacza tyle, co „mający związek
z pracą”. Opierając się na definicjach słownikowych wyrazów, można uznać, że odzież
robocza to wszelka odzież noszona przez pracownika, która ma związek z pracą, jednak
nie jest przeznaczona do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób wykonujących pracę.
Różnica pomiędzy odzieżą i obuwiem roboczym a środkami ochrony indywidualnej

polega na tym, że te pierwsze mają na celu
ochronę odzieży własnej pracownika, która
może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu oraz wymagają stosowania ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne
lub bezpieczeństwa i higieny pracy. Natomiast te drugie mają na celu ochronę pracownika przed jednym zagrożeniem lub większą ich liczbą, związanych z występowaniem
niebezpiecznych bądź szkodliwych czynników w środowisku pracy. O tym, czy mamy
do czynienia z odzieżą i obuwiem roboczym,
czy ze środkami ochrony indywidualnej, decyduje zatem ich przewidywane zastosowanie w procesie pracy.
W art. 2377 K.p. określono, że odzież i obuwie robocze mają spełniać wymagania określone w Polskich Normach. Przepis ten w sposób pośredni narzuca producentom stosowanie norm, a pracodawcom konieczność
dostarczania tylko takiej odzieży i obuwia roboczego, które będą spełniać wymagania PN.
Brak jest przepisu, który określałby, w jaki
sposób producent ma wykazać domniemanie zgodności z Polskimi Normami w przypadku odzieży i obuwia roboczego, tym bardziej że w praktyce stosowanie norm jest dobrowolne, w związku z czym producent może stosować własne specyfikacje do oceny
wyrobu. Poza tym wymienione w katalogu
PKN normy dotyczące odzieży i obuwia roboczego pochodzą z lat 80. i wcześniejszych,
np. PN-78/O-91031 Obuwie wyjściowe i robocze na drewnianych spodach – w zakresie
obuwia roboczego; PN-89/P-84505/03 Odzież
robocza. Fartuchy męskie.
W przypadku środków ochrony indywidualnej sprawa jest prosta, ponieważ wymagania w tym względzie zostały określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań
dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005
nr 259, poz. 2173) oraz w Dyrektywie Rady

z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie zbliżenia
ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do wyposażenia ochrony indywidualnej (89/686/EWG). Z treści § 6 ust 1 rozporządzenia wynika, że za zgodne z zasadniczymi wymaganiami, określonymi w rozporządzeniu, uznaje się środki ochrony indywidualnej: zaliczane do środków o prostej konstrukcji, posiadające oznakowanie CE, dla których producent lub jego upoważniony przedstawiciel wystawił deklarację zgodności WE;
zaliczane do środków o konstrukcji innej niż
prosta, posiadające oznakowanie CE, dla których producent lub jego upoważniony przedstawiciel posiada certyfikat potwierdzający
zgodność z zasadniczymi wymaganiami określonymi w rozporządzeniu i wystawił deklarację zgodności WE.

Obowiązki pracodawcy
W tej sytuacji nałożenie na pracodawcę
wymogu, by odzież i obuwie robocze spełniały wymagania PN, przy jednoczesnym braku nałożenia takiego obowiązku na producentów tych wyrobów, należy uznać za daleko idącą niekonsekwencję ustawodawcy.
Z treści art. 2377 § 1 K.p. wynika wprost, że
pracodawca jest obowiązany dostarczyć
pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie robocze, jeżeli odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu – ma to na celu
przede wszystkim ochronę pracodawcy
przed roszczeniem ze strony pracownika o naprawienie szkody z tytułu zniszczenia lub znacznego zabrudzenia jego
własnej odzieży i obuwia. Pracodawca
ma też obowiązek dostarczyć pracownikowi odzież i ubranie robocze ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny
pracy – chodzi tu o ochronę wytwarzanego produktu, szereg procesów produkcyjnych wymaga bowiem ich hermetyzacji ze względu na wymagania
technologiczne i sanitarne. Istotne znaczenie ma tu rodzaj produkcji, w tym
wymagania odnoszące się do obróbki i przeróbki środków spożywczych, zgodnie z przyjętymi wymaganiami technologii. Do tej grupy zaliczyć należy w szczególności te rodzaje
działalności, które wymagają: odpowiednich
warunków sanitarnych i weterynaryjnych zabezpieczających przed zagrożeniami epizootycznymi lub epidemicznymi i zapewniają-

cymi właściwą jakość zdrowotną środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego i roślinnego; „szczelności” zakładu, wykluczającej możliwość przedostawania się kurzu, np. montaż
podzespołów elektronicznych, produkcja leków itp.; odpowiednich warunków sanitarnych w placówkach służby zdrowia. W aktualnie obowiązujących przepisach bhp trudno
doszukać się uregulowań nakładających na pracodawcę obowiązek stosowania odzieży i obuwia roboczego ze względu na wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy.
Przykładowo w placówkach służby zdrowia problematyka odzieży i obuwia oraz środków ochrony indywidualnej regulowana jest
dyrektywą 93/42/EWG z 14 czerwca 1993 r.
dotyczącą wyrobów medycznych, wdrożoną
do polskiego prawa ustawą z 20 kwietnia 2004
r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2004 nr 93,
poz. 896), zmienioną ustawą z 20 maja 2010 r.
o wyrobach medycznych (Dz. U. 2010 nr 107,
poz. 679). Do odzieży medycznej zalicza się
ubranie dla personelu bloku operacyjnego
oraz pomocniczego, różnego rodzaju odzież
dla lekarzy, bieliznę szpitalną, np. piżamy przeznaczone dla pacjentów. Należy zaznaczyć, że
wyroby medyczne – w szczególności fartuchy
chirurgiczne czy odzież dla bloków operacyj-

Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie odzież
i obuwie robocze, jeżeli
odzież własna pracownika
może ulec zniszczeniu lub
znacznemu zabrudzeniu.

nych – powinny spełniać wymagania norm
zharmonizowanych, takich jak: PN-EN 14126: 2005, PN-EN 13795-2: 2013 itp.
Głównym przeznaczeniem wyrobów medycznych, w tym odzieży dla personelu medycznego, jest ochrona pacjenta. Jeżeli personel
medyczny będzie narażony na czynniki infekcyjne, to wyroby takie jak fartuch chirurgiczny
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Fakt występowania
w środowisku pracy czynników szkodliwych lub
niebezpiecznych stanowi
podstawę do wyposażenia
pracowników w środki
ochrony indywidualnej.

Wydawca dziękuje firmie 3M
Poland za udostępnienie zdjęć
ilustrujących publikację.
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będą środkami ochrony indywidualnej, spełniającymi wymagania zasadnicze wynikające
z dyrektywy 89/686/EWG, rozporządzenia Ministra Gospodarki z 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej, dyrektywy 93/42/EWG i ustawy o wyrobach medycznych.
Zastrzeżenia wzbudza również zapis art. 2377
§ 1 pkt 2 K.p. zobowiązujący pracodawcę
do dostarczenia pracownikowi odzieży i obuwia roboczego ze względu na wymagania bhp.
W praktyce jedynym znanym mi przepisem,
który zobowiązuje pracodawcę do dostarczenia pracownikowi nieodpłatnie odzieży i obuwia roboczego ze względu na wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy, jest rozporządzenie Ministra Gospodarki z 28 czerwca 2002 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy,
prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. 2002 nr 139,
poz. 1169 ze zmianami z 2006 r. nr 124, poz. 863).
Z treści § 670 ust. 1 rozporządzenia wynika, że
na wszystkich stanowiskach pracy pracowników zaopatruje się w odpowiednie środki
ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie
robocze wymagane na poszczególnych stanowiskach, których pracownicy powinni używać. Z kolei w ust. 2 ustawodawca sprecyzował wymagania, według których nie tylko środki ochrony indywidualnej, lecz także odzież
i obuwie robocze przeznaczone do używania
w atmosferze zagrożonej wybuchem nie mogą być źródłem iskry lub łuku elektrycznego,
spowodowanych elektrycznością statyczną lub
uderzeniem i nie mogą spowodować zapłonu
mieszaniny wybuchowej. Jeżeli odzież i obuwie mają spełniać wymagania, o których mowa, to z pewnością muszą to być środki ochrony indywidualnej, zaliczone co najmniej do II kategorii i spełniające wymagania zasadnicze,
o których mowa w § 12 rozporządzenia Ministra Gospodarki z 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005 nr 259, poz. 2173).
Kolejnym przykładem daleko idącej niekonsekwencji ustawodawcy w tworzeniu prawa w zakresie stosowania środków ochrony
indywidualnej w miejscach pracy, w których
może wystąpić atmosfera wybuchowa, jest
nowe rozporządzenie Ministra Gospodarki
z 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej
(Dz. U. 2010 nr 138, poz. 931). Z treści § 10

ust. 3 wynika, iż tam, gdzie atmosfera wybuchowa może pojawić się w ilościach zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu, na podstawie przeprowadzonej oceny ryzyka, pracodawca zapewnia osobom pracującym odpowiednie ubiory, które nie będą przyczyniać
się do powstawania wyładowań elektrostatycznych, mogących wywołać zapłon atmosfery wybuchowej. Tak więc obecnie obowiązujące rozporządzenie wprowadza nowy jakościowo środek ochrony indywidualny, jakim
jest „ubiór”. Należy zadać pytanie, czemu ma
służyć taka zmiana nazewnictwa.
Zasady stosowania środków ochrony indywidualnej zostały określone w załączniku
nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 nr 129, poz. 844).
W tym miej scu war to wspo mnieć, iż
do obowiązków producentów maszyn – wynikających z pkt 1.1.2. dyrektywy 2006/42/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn oraz § 10 ust 3,
pkt 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki
z 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. 2008
nr 199, poz. 1228) – należy m.in. informowanie użytkowników o ryzyku resztkowym, spowodowanym jakimikolwiek niedostatkami
w przyjętych środkach ochronnych, wskazywanie, czy jest konieczne przeszkolenie w tym
zakresie, oraz określanie potrzeb stosowania
środków ochrony indywidualnej.
Należy jednak pamiętać o podstawowej
zasadzie, iż środki ochrony indywidualnej powinny być stosowane w sytuacjach, kiedy nie
można uniknąć zagrożeń lub nie można ich
wystarczająco ograniczyć za pomocą środków
ochrony zbiorowej bądź odpowiedniej organizacji pracy. Tak więc na to, w jakiego rodzaju
środki ochrony indywidualnej czy też odzież
i obuwie należy wyposażyć pracowników,
wpływ ma ocena ryzyka dokonana na etapie
projektowania wyrobu przez producenta i ocena ryzyka zawodowego dokonana przez pracodawcę. W praktyce pracodawcy (ale nie tylko oni) mają poważne trudności ze zrozumieniem różnic pomiędzy odzieżą i obuwiem roboczym a środkami ochrony indywidualnej,
co skutkuje wyposażaniem pracowników
w środki nieadekwatne do rodzaju występującego na stanowisku pracy zagrożenia.
nadinspektor pracy Andrzej Herko
OIP Katowice

Prewencja

Zbigniew Kowalczyk

Dyplom PIP jako narzędzie prewencji

W działalności Państwowej Inspekcji Pracy coraz większe znaczenie
odgrywają działania
prewencyjne, rozumiane
jako poczynania związane z informowaniem,
zachęcaniem oraz przekonywaniem pracodawców do inwestowania
w poprawę warunków
pracy. Analiza przyczyn
naruszania przepisów
bezpieczeństwa pracy
często pokazuje, że nieprawidłowości spowodowane są nie tylko
brakiem środków finansowych, ale też brakiem
wiedzy, niedostateczną
znajomością zagrożeń,
wręcz lekceważeniem
wymogów bezpieczeństwa pracy przez pracodawców i pracowników.

Od kilku lat proponujemy pracodawcom
pomoc w przezwyciężeniu tych problemów,
zapraszając ich do udziału w programie „Zdobądź dyplom PIP”. Mogą w nim uczestniczyć pracodawcy zatrudniający do dziewięciu pracowników, prowadzący zakłady produkcyjne, handlowe i usługowe, z których
działalnością wiążą się zagrożenia zawodowe i wypadkowe. Idea programu oparta jest
na zasadzie samokontroli, gdzie pracodawca – dzięki narzędziom przygotowanym przez
PIP oraz eksperckiej pomocy pracowników
inspekcji – identyfikuje występujące w zakładzie problemy i ewentualne nieprawidłowości, ocenia skalę tych problemów i zagrożeń, a następnie określa sposoby i terminy ich likwidacji. Program kończy przyznanie Dyplomu PIP.
Doświadczenie w prowadzeniu programu uczy, że uczestnictwo pracodawców i uzyskanie Dyplomu PIP znacząco wpływa na poprawę poziomu bezpieczeństwa pracy w zakładach. Oczywiście zakres tej poprawy zależy od rodzaju prowadzonej działalności. Dla
części zakładów np. fryzjerskich, usługowych,
będzie on stosunkowo niewielki, bo i zagrożeń nie ma w nich zbyt dużo. Jednak dla zakładów remontowo-budowlanych, produkujących wyroby metalowe, pozyskujących drewno i produkujących z drewna osiągnięte rezultaty z pewnością były istotne.

Miękkie metody
We wszystkich krajach uprzemysłowionych inspekcje pracy coraz częściej stają
w obliczu wyzwań takich, jak pojawienie się
nowych zagrożeń, postępująca fragmentacja rynku pracy, nietypowe formy i miejsca
pracy, rozwój przedsiębiorstw wirtualnych,
niepewność zatrudnienia czy potrzeba coraz szybszej adaptacji w warunkach stałych
zmian technicznych, ekonomicznych i socjalnych. Nie są to problemy nie do rozwiązania,

można próbować radzić sobie z nimi za pomocą nakazów i kar, nakładanych przez inspektorów pracy podczas kontroli. Wydaje
się jednak, że złożoność problemów, z którymi mogą się spotkać, nie zawsze umożliwia rozwiązanie ich za pomocą sztywnych
procedur kontrolnych. Stąd coraz większe
za in te re so wa nie in spek cji roz wią za nia mi
„miękkimi”, wykraczającymi poza kontrolne
działania prewencyjne.
Państwowa Inspekcja Pracy, podobnie jak
inspekcje innych krajów członkowskich Unii
Europejskiej, wprowadza na coraz większą
skalę pozakontrolne formy działań. Wynika
to ze świadomości, że osiągnięcie poprawy
bezpieczeństwa pracy wymaga partnerskiego udziału wszystkich stron i wspomagania
osób zainteresowanych poprawą stanu bezpieczeństwa pracy. Jednym z podstawowych
zadań prewencyjnych jest zapobieganie zagrożeniom w środowisku pracy poprzez przekazywanie wiedzy, przekonywanie oraz wypracowywanie właściwych postaw u pracodawców i pracowników. Wprawdzie inspektor w czasie wizyty w zakładzie może zobowiązać pracodawcę do zmiany istniejącego
stanu rzeczy, jednak skutek przekonywania
bywa często znacznie trwalszy niż efekty przymusu. Promocja, perswazja, informacja, edukacja i będąca ich wynikiem współpraca mogą mieć znacznie szerszy zasięg niż tradycyjny, bezpośredni kontakt z inspektorami pracy, na dodatek przy znacznie niższych nakładach finansowych.

Niełatwa sytuacja
Program „Zdobądź dyplom PIP” wkomponowuje się w tego rodzaju miękkie działania
prewencyjne. Prowadzącym zakłady zatrudniające do dziewięciu pracowników proponujemy współdziałanie w zwiększaniu bezpieczeństwa pracy. Pracodawca samodzielnie eliminuje zagrożenia lub ogranicza je
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Podczas szkolenia
uczestnicy zapoznają się
między innymi z listą kontrolną z komentarzem, wydaną w formie interaktywnej aplikacji elektronicznej,
w której zamieszczono
mnóstwo praktycznych
wskazówek dotyczących
poprawy warunków pracy
w zakładzie.

26

I P 3/2013

do akceptowalnego poziomu. Pamiętamy
przy tym, że poprawa warunków pracy często wiąże się z nakładami czasu oraz zaangażowaniem finansowym.
W globalnej gospodarce dostrzega się rolę małych przedsiębiorstw. W Polsce stanowią
one większość wśród funkcjonujących przedsiębiorstw, zatrudniają znaczącą liczbę pracowników, mają wyraźny udziału w tworzeniu
PBK. W 2011 r. zarejestrowanych było ok. 1,7
mln aktywnych płatników składek w ZUS, z tego ok. 760,3 tys. przedsiębiorstw zatrudniało
pracowników na umowy o pracę. Mikroprzedsiębiorstwa dawały pracę ponad jednej trzeciej pracujących (37,5%). Według danych GUS
ok. 30% z nich prowadziło działalność gospodarczą w handlu, w usługach ok. 40%, a 14,5%
w budownictwie. Pozostałe w przemyśle, edukacji i nauce. Przychody z działalności stanowiły 43% przychodów państwa z produkcji, usług
i handlu.
Państwowa Inspekcja Pracy interesuje się mikroprzedsiębiorstwami nie tylko ze
względu na ich znaczenie dla
gospodarki narodowej. Swoboda prowadzenia działalności gospodarczej przyczynia się
do powstawania co roku wielu nowych podmiotów, które nie zawsze
są przygotowane do pełnienia roli pracodawcy, odpowiedzialnego za bezpieczeństwo pracy. Z kolei firmy już działające na rynku często mają problemy związane z koniecznością dostosowania do nowych standardów
bezpieczeństwa pracy. Kontrole wykazują, że
w małych zakładach prawa pracownicze łamane są najczęściej. Zwykle nie działają w nich
związki zawodowe, a sami pracownicy znacznie rzadziej upominają się o swoje prawa
w obawie przed utratą pracy. Ujawniane nieprawidłowości spowodowane są niejednokrotnie nie tyle brakiem środków finansowych,
co brakiem nadzoru, a często także brakiem
wiedzy i niedostateczną znajomością zagrożeń. Z przeprowadzonych w 2011 r. kontroli 55% dotyczyło zakładów zatrudniających
do dziewięciu pracowników. 59% stwierdzonych wykroczeń i 53% decyzji wydanych przez
inspektorów dotyczyło właśnie mikroprzedsiębiorstw. Praktycznie w co drugim zakładzie
wydano decyzje dotyczące wstrzymania prac,
skierowania pracowników do innych prac, nakazujących wypłacenie świadczeń pieniężnych
czy zaprzestania działalności. Z myślą o takich

pracodawcach przygotowano program „Zdobądź Dyplom PIP”.

Krok po kroku do dyplomu
Program składa się z pięciu etapów: zgłoszenie, szkolenie, realizacja programu w zakładzie, audyt oraz Dyplom PIP. Do udziału
w programie można się zgłosić osobiście
w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy,
telefonicznie lub wypełnić kartę zgłoszenia
umieszczoną na stronie internetowej.
Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają
się między innymi z listą kontrolną z komentarzem, wydaną w formie interaktywnej aplikacji elektronicznej, w której zamieszczono
mnóstwo praktycznych wskazówek dotyczących poprawy warunków pracy w zakładzie.
Z całą pewnością stanowi ona coś więcej niż
tylko ogólny zarys tematu. W trakcie szkolenia pracodawcy zapoznawani są też z zagadnieniami dotyczącymi oceny ryzyka zawodowego oraz wypadków przy pracy w mikroprzedsiębiorstwach.
Realizacja programu w zakładzie to najważniejszy etap, podczas którego pracodawcy rozpoznają istniejące problemy i nieprawidłowości, oceniają ich skalę i określają sposoby oraz terminy ich likwidacji. Etap ten trwa
około pół roku. Po zakończeniu przez pracodawcę programu naprawczego wyznaczony
inspektor pracy przeprowadza audyt, a okręgowy inspektor pracy podejmuje decyzję
o przyznaniu lub nieprzyznaniu Dyplomu PIP.
Audyt jest chyba dla pracodawców najbardziej stresującym elementem programu.
Wtedy bowiem dochodzi do weryfikacji tego, co pracodawca zrobił w firmie. Zdarzają
się sytuacje, gdy inspektor pracy zamiast audytu musi przeprowadzić kontrolę, za którą
idzie wydanie środków prawnych. Bywa, że
dopiero to staje się dla pracodawcy prawdziwym impulsem do zmian. Jednak większość
pracodawców otrzymuje Dyplom PIP.
Podczas ostatnich trzech lat realizacji programu przystąpiło do niego prawie 4000 pracodawców, a 1468 zdobyło Dyplom PIP. Część
pracodawców nie zdecydowała się na audyt
po realizacji programu naprawczego, chociaż
z całą pewnością poprawiła poziom bezpieczeństwa w zakładzie. Pozostali zrezygnowali
z udziału w trakcie realizacji, najczęściej wskazywaną przyczyną był brak czasu lub brak
środków na dostosowanie zakładu do wymogów programu, a także zakończenie działalności. Wśród zdobywców dyplomów naj-

większa grupa pracodawców prowadziła hurtownie i sklepy (18%), zakłady usługowe
(18%), zakłady przetwórstwa przemysłowego (16%) i mechaniki pojazdowej (10%).

pracy pracodawcy porządkowali akta osobowe pracowników oraz ewidencję czasu pracy,
wysyłali pracowników na zaległe urlopy, wypłacali źle naliczone świadczenia czy uzupełniali brakujące dokumenty.

Wspomaganie zmian
Zadowoleni pracodawcy
Wśród najważniejszych przyczyn przystąpienia do programu przedsiębiorcy wymieniają chęć sprawdzenia swojego zakładu,
możliwość uzyskania wskazówek dotyczących usuwania nieprawidłowości, zapewnienie wyższego poziomu bezpieczeństwa pracowników. Motywujące okazują się też wcześniejsze kontrole inspekcji pracy. Zainteresowanie pracodawców wskazuje na to, że rzeczywiście chcą się dowiedzieć, jakie przepisy
prawa ich obowiązują i co trzeba zrobić, aby
wyeliminować zagrożenia. Zaczynają doceniać możliwość uporządkowania zakładu
przy współpracy z PIP. Wielu pracodawcom
wystarczają profesjonalne szkolenia oraz rzetelnie przygotowane materiały informacyjne, inni potrzebują kontaktu z ekspertem,
który wyjaśni wszelkie wątpliwości. Podoba
im się możliwość porozmawiania z inspektorem pracy o problemach, a także świadomość, że nie pociąga to za sobą konsekwencji prawnych w postaci ewentualnych kar.
Podczas realizacji programu pracodawcy
koncentrują się na poprawie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, identyfikują zagrożenia, przeprowadzają porządki w zakładach, likwidują nieprawidłowości związane
z prawem pracy. W dotychczasowej praktyce
programu największa grupa nieprawidłowości związanych z bhp dotyczyła konieczności
uzupełnienia oceny ryzyka zawodowego, dostosowania maszyn do minimalnych wymagań, dość częstym działaniem było uzupełnianie osłon przy maszynach, wprowadzanie
zabezpieczeń mechanicznych i elektrycznych,
zmiana oświetlenia na stanowiskach pracy, zakup i wydawanie ubrań roboczych. Przeprowadzano też prace remontowe, szkolono pracowników, uzupełniano środki ochrony indywidualnej, w tym zabezpieczenia do prac
na wysokościach, wymieniano drabiny i rusztowania, przeprowadzano badanie czynników
szkodliwych. Pracodawcy musieli zadbać również o to, aby drogi transportowe, w tym drogi dla pieszych, były wykonane i oznakowane
zgodnie z polskimi normami i właściwymi
przepisami oraz utrzymywane w stanie niestwarzającym zagrożenia dla użytkowników.
Z kolei w ramach działań dotyczących prawa

Spytaliśmy zdobywców Dyplomów PIP,
czy udział w programie zmienił coś w funkcjonowaniu ich zakładów. Zdaniem wielu laureatów Dyplom PIP podnosi prestiż firmy, obliguje do utrzymania wysokiego standardu
bezpieczeństwa pracy, poprawia wizerunek
pracodawcy w oczach pracowników i zmniejsza obawy przed kontaktem z Państwową Inspekcją Pracy. Udział w programie obliguje
do codziennej dbałości o bezpieczeństwo
pracy. Znacząca grupa nagrodzonych twierdzi, że zdobycie Dyplomu poprawiło ich relacje z pracownikami. Być może pracownicy,
widząc poprawę środowiska pracy w zakładzie, w którym pracują, zaczęli inaczej postrzegać szefa, a być może sam pracodawca
posiadł pewną wiedzę w dziedzinie bezpieczeństwa pracy i zmienił się jego stosunek
do pracowników.
Program prewencyjny „Zdobądź dyplom
PIP” jest bardzo istotny dla pracodawców,
ponieważ umożliwia poprawę warunków pracy w sposób niezbyt skomplikowany, stosunkowo tani i mało stresujący. Inspekcji pracy
ułatwia przełamywanie negatywnych opinii
o inspekcji pracy jako organie restrykcyjnym
i nierozumiejącym trudności, z jakimi borykają się małe zakłady pracy. Spełnia podsta-

Program składa się z pięciu etapów: zgłoszenie,
szkolenie, realizacja programu w zakładzie, audyt oraz
Dyplom PIP. Do udziału
w programie można się
zgłosić osobiście w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy, telefonicznie lub
wypełnić kartę zgłoszenia
umieszczoną na stronie
internetowej.

Państwowa Inspekcja Pracy wprowadza na coraz większą
skalę pozakontrolne formy działań. Wynika to ze świadomości, że osiągnięcie poprawy bezpieczeństwa pracy wymaga
partnerskiego udziału zainteresowanych stron.
wowe zadanie w zakresie eliminowania nieprawidłowości w zakładzie i podnoszenia wiedzy pracodawców z zakresu prawa pracy oraz
bezpieczeństwa pracy. Program ten powinien być wciąż udoskonalany – nie tylko z myślą o pracodawcach biorących udział pierwszy raz, ale również w zakresie współpracy
z tymi uczestnikami, którzy uzyskali Dyplom
PIP w poprzednich edycjach, tak aby nadal
czuli się zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa pracy i bhp.
główny specjalista Zbigniew Kowalczyk
Departament Promocji i Prewencji GIP
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Na 95-lecie inspekcji pracy
W przyszłym roku będziemy obchodzić 95-lecie istnienia inspekcji pracy. Chcemy uświetnić ten jubileusz, publikując rozmowy z inspektorami o najdłuższym stażu. Historię inspekcji pracy tworzą przecież ludzie, pełni pasji inspektorzy, których wiedza i wytrwałość
przyczyniły się do stworzenia nowoczesnego systemu kontroli ochrony praw i bezpieczeństwa pracowników. W cyklu wywiadów z najbardziej doświadczonymi inspektorami pragniemy pokazać, jak zmieniała się inspekcja pracy, z jakimi problemami zmagała się
na przestrzeni lat i jak doskonaliła swą działalność.

Niezależność
i respekt
Z Kazimierzem Hałaburdą, nadinspektorem
pracy, od 32 lat kierującym Oddziałem PIP
w Suwałkach,
rozmawia Beata Pietruszka-Śliwińska
Należy pan do nielicznej grupy inspektorów pracy, którzy rozpoczynali pracę jeszcze w związkowej inspekcji pracy. Jak wspomina pan te czasy?
W moim przypadku jest to dystans 37 lat. Tyle minęło, od kiedy
otrzymałem legitymację wojewódzkiego inspektora pracy w Suwałkach, a następnie odbyłem półroczne szkolenie we Wrocławiu.
Cała grupa liczyła 50 osób, wśród nich było 32 wojewódzkich inspektorów pracy i jeden okręgowy z Warszawy, pozostali to byli
branżowi inspektorzy pracy. Dobrze pamiętam egzamin końcowy,
który wcale nie był formalnością i wiele osób miało problemy z jego zdaniem. Jako inżynier i absolwent Wydziału Leśnictwa Szkoły
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego podszedłem jednak do niego
w sposób ambicjonalny.
Do 1981 roku inspekcja pracy znajdowała się w strukturach
związkowych i w zasadzie miała charakter branżowy. Mój pierwszy
zwierzchnik, Janusz Keller, kierował Okręgowym Inspektoratem
Pracy ds. Inspekcji Pracy, koordynował również pracę inspektorów
branżowych, którzy z kolei podlegali kierownikowi inspektoratu
zarządu głównego danego związku branżowego. Prawo kontrolowania mieli wówczas jedynie inspektorzy branżowi. My, inspektorzy wojewódzcy, musieliśmy mieć specjalne upoważnienia do kontroli, wydawane przez zarząd główny związku zawodowego danej
branży. Nasza praca polegała generalnie na współpracy ze związkami zawodowymi, społecznymi inspektorami pracy i z radami zakładowymi. Prowadziliśmy szkolenia, udzielaliśmy porad, uczestni-
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czyliśmy w naradach. Można powiedzieć, że już wtedy zajmowaliśmy się prewencją. W ten sposób tak naprawdę wyręczaliśmy działaczy związkowych. Sprzeciw nie wchodził w rachubę, gdyż na wniosek władz związkowych mogliśmy zostać zwolnieni z pracy.
Czy jakieś sytuacje bądź kontrole z tamtego okresu utkwiły
panu w pamięci?
Pamiętam, jak w 1976 roku wysłano mnie do zakładów w Olecku, by wytłumaczyć podwyżki cen, przeciwko którym strajkowano
wtedy w Radomiu. Do dziś wstydzę się tego, co wtedy mówiłem,
ale takie były czasy i tak naprawdę nie miałem wyboru.
Zgoła inaczej wyglądała sytuacja, gdy po kontroli prac żniwnych w jednym z przedsiębiorstw rolnych wstrzymałem pracę maszyn, które zagrażały ludziom. Nie miały osłon, nie działały różne
mechanizmy. Nie trzeba było mieć szczególnej wyobraźni, by zobaczyć np. pochwycone kończyny. Wezwał mnie wtedy sekretarz wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i posądził o sabotaż. Krzyczał, że żniwa przecież nie mogą czekać, a ja swoimi decyzjami je opóźniam i narażam państwo na straty. Ripostując, zapytałem go, kto odpowie, gdy któryś z pracowników straci życie, bo
maszyna jest niesprawna. Ten argument przemówił do niego. Sekretarz przyznał mi rację.

Z czym najbardziej kojarzą się panu zmiany po 1981 roku, kiedy
inspekcja ze związkowej stała się Państwową Inspekcją Pracy?
Z niezależnością, której nie mogli zrozumieć ówcześni rządzący.
Przypominam sobie, jak w 1983 roku w kilku inspektorów pracy mieliśmy skontrolować urząd wojewódzki, a ściślej poszczególne wydziały jako jednostki nadrzędne określonych przedsiębiorstw. Mnie
przypadła kontrola kuratorium. W urzędzie kurator zawołał behapowca i stwierdził, że to do niego przyszedłem na kontrolę. Gdy wyjaśniłem, że będę kontrolował kuratorium, nie mógł tego zrozumieć.
Po kontroli pojechaliśmy do wojewody z protokołem zbiorczym,
a ten odmówił podpisania go. Bał się, że jak podpisze protokół, w którym była mowa o uchybieniach i nieprawidłowościach, to premier
wyrzuci go z pracy. Jego obawy nas nie wzruszały, bo to przecież on
odpowiadał za wszystko w urzędzie. Nie chciał wierzyć, że tak możemy stawiać sprawę, że to jest możliwe. W tego typu sytuacjach czuliśmy niezależność i respekt, z jakim się do nas odnoszono.
Przez lata były różne pomysły na usprawnienie pracy inspektorów pracy. Co sprawdziło się, a co okazało się pomysłem chybionym?
Kontrole jednodniowe były nieporozumieniem. Chodziło o to,
żeby przy pomocy list kontrolnych robić w ciągu jednego dnia
dwie a nawet trzy kontrole. W ten sposób może i wzrosłaby efektywność, ale wątpliwa byłaby jakość tych kontroli, co sam osobiście
tłumaczyłem ówczesnemu głównemu inspektorowi pracy. Najbardziej przekonał go argument związany z zaproszeniem pomysłodawcy, aby sam przeprowadził takie kontrole i pokazał nam, że to
zadanie jest wykonalne. Każdy inspektor pracy doskonale wie, że
kontrole mogą i są przeciągane w czasie, na przykład z powodu
nieobecności pracodawcy, głównego księgowego, braku akt osobowych czy innych dokumentów. Zdarza się, że nawet w przypadku małego zakładu inspektor nie ma możliwości przeprowadzenia
kontroli za jednym podejściem.
Warunki pracy inspektorów, a tym samym też efektywność, poprawiły się znacznie w czasie, gdy szefem PIP był Tadeusz Sułkowski. Wtedy na przykład nasz oddział, jako pierwszy w kraju, dostał
służbowy samochód. To był maluch z napisami po bokach: Państwowa Inspekcja Pracy. Nie tylko ułatwiał nam pracę, ale już samo
pojawienie się pojazdu w danym miejscu powodowało, że robotnicy schodzili z rusztowań, zakładali kaski itd. To były bardzo dobre
czasy, także ze względu na zarobki inspektorów pracy, którzy nawet cztery razy w roku awansowali finansowo.
W ostatnich latach inspektorom pracy doszło bardzo dużo obowiązków, związanych m.in. z legalnością zatrudnienia czy z działalnością prewencyjną, co nie przełożyło się na zarobki. Młody inspektor pracy ma dwa i pół tys. pensji i nie jest w stanie z tych pieniędzy
utrzymać żony i dziecka. My, rozpoczynając tak jak oni pracę w inspekcji, mieliśmy nie tylko łatwiej, ale i zarobki były relatywnie
znacznie większe. Dziś inspektorzy czują się przeciążeni pracą,
a przede wszystkim biurokracją. Dokumentacja, protokoły i wszelkie ankiety są zbyt pracochłonne i to mimo pomocy systemu Navigator. Jakiś czas temu kontrolowałem firmę, w której byli zatrudnieni cudzoziemcy. Pracodawca dopełnił wszelkich formalności, płacił
i odprowadzał składki. Mimo że nie stwierdziłem żadnego uchybienia, musiałem wypełnić kwestionariusz zawierający kilkadziesiąt
pozycji. Marzy mi się, by nasza inspekcja przyjęła wzorzec brytyjski,
gdzie inspektor idzie na kontrolę z notesem, a sprawy formalne załatwia za niego sekretarz.

Brytyjczycy duży nacisk kładą na prewencję, której rola wzrosła również w PIP. Czy te zadania w praktyce obciążają głównie
inspektorów pracy?
Rzeczywiście to my najczęściej prowadzimy szkolenia i audyty,
spotykamy się z młodzieżą, np. na festynach przy okazji różnych
kampanii. Moim zdaniem prewencją powinni zajmować się pracownicy merytoryczni, zaś inspektorzy pracy powinni się skupiać
na kontroli i nadzorze, także tym związanym np. z odbiorami budów, które w ostatnim czasie ustawodawca wyłączył z inspekcyjnych kompetencji.
Kiedyś kontrole miały charakter kompleksowy. Co to w praktyce oznaczało?
W zależności od wielkości zakładu trwały czasami kilkanaście
dni. Pamiętam, jak z kolegą przez dwa tygodnie kontrolowaliśmy
przedsiębiorstwo gospodarki rolnej. To był duży zakład zatrudniający ponad tysiąc pracowników. W 1984 roku przeprowadziłem 24
takie kompleksowe kontrole w PGR-ach i zostałem za to nagrodzony przez głównego inspektora pracy. Wtedy były naprawdę trudne
czasy, problemy z dojazdami, kartki żywnościowe. Jednak przypominam sobie i taką sytuację, gdy pojechałem na kontrolę do Rucianego-Nidy do Nadleśnictwa Maskulińskiego, że musiałem wrócić
do domu, bo w okolicy nie mogłem nic kupić do jedzenia. Kiedy
ponownie znalazłem się w leśniczówce, w której wskazano mi pokój na nocleg, sam musiałem sobie napalić w piecu. Po kilku dniach
kontroli okazało się, że będę musiał ukarać pracodawcę, który na taką wiadomość zareagował groźbą i powoływaniem się na znajomość z samym premierem, a właścicielem daczy w tym właśnie
nadleśnictwie. Zresztą takie powoływanie się na różnego rodzaju
koneksje było wtedy powszechne, a inspektorzy musieli mieć sporo odwagi, żeby się temu przeciwstawić.
Dużej odporności psychicznej wymagało też badanie wypadków śmiertelnych. Wśród ponad 50 wszystkich, które badałem, zapamiętałem trzy, bo wydarzyły się dzień po dniu. Do pierwszego
doszło na terenie szkoły w okolicach Puńska. Dyrektorka wezwała
beczkowóz do opróżnienia szamba. Przy podłączaniu rury pracownik został pochwycony przez wał przekaźnika mocy, w mgnieniu
oka rozerwało go na oczach kilku osób. Gdy przyjechałem na miejsce, widziałem jeszcze szczątki tego człowieka. To było wstrząsające. Na drugi dzień musiałem pojechać do wypadku śmiertelnego,
któremu uległ pracownik w trakcie rozbiórki ścianki działowej.
Do kolejnego zdarzenia, również śmiertelnego, doszło w Węgorzewie podczas pracy sieczkarni samobieżnej. Zerwany nóż uderzył
w głowę pracownika, który zginął na miejscu. Tę czarną serię wciąż
mam w pamięci, choć zdarzyła się ponad 30 lat temu, kiedy zagrożeń było nieporównywalnie więcej niż dziś.
A czy często dotyczą one także inspektorów pracy?
Oczywiście zdarzają się. Sam do dziś ponoszę konsekwencje
boreliozy, której nabawiłem się, pracując w środowisku leśnym.
Mam stwierdzoną chorobę zawodową, chyba jako jedyny inspektor pracy. Za kilka miesięcy, gdy przejdę na emeryturę, będę miał
czas, by bardziej zadbać o swoje zdrowie, a także i na to, by pochylić się nad swoimi zbiorami znaczków i monet. To będzie również
czas dla mojej rodziny, dotychczas w znakomitej większości poświęcany inspekcji.
Dziękuję za rozmowę.
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Pod
inspektorską
lupą

Po wybuchu w pralni
Omyłkowe napełnienie
maszyny pralniczej wybuchowym nadtlenkiem
wodoru i nieprzemyślana próba usunięcia go
z urządzenia skończyły
się ciężkimi poparzeniami oraz urazami pracownicy pralni. A ciąg
przyczyn i skutków, który doprowadził do tragedii, uruchomiła decyzja
pracodawcy o powierzeniu odpowiedzialnej pracy nieprzygotowanej
do jej wykonywania
podwładnej.

Widok pokrywy obudowy filtra,
która została odrzucona podczas wybuchu.
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Jak ustalił inspektor Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu, do wypadku doszło
wskutek omyłkowego napełnienia zbiornika
agregatu pralniczego. Jedna z pracownic, koleżanka poszkodowanej, napełniła maszynę
nadtlenkiem wodoru zamiast czterochloroetylenem (tetrachloroetenem).
Pracownica ta była zatrudniona na stanowisku prasowaczki i nie posiadała doświadczenia przy użytkowaniu maszyn piorących.
Polecenie obsługi urządzenia w dniu wypadku otrzymała od przełożonego. Nie zwróciła
przy tym uwagi na etykietę na kanistrze i czytelny napis: nadtlenek wodoru.
Po pewnym czasie pracownica zauważyła
jednak, że w trakcie prania w maszynie wytworzyła się duża ilość piany. W tym momencie zorientowała się, że prawdopodobnie wlała do maszyny nadtlenek wodoru. O problemie telefonicznie poinformowała pracownicę
zatrudnioną na stanowisku operatora maszyn
pralniczych, przyszłą poszkodowaną.
Po przyjeździe do pralni poszkodowana,
w porozumieniu z właścicielem oraz serwisantem, przystąpiła do zlewania zawartości
maszyny (mieszaniny nadtlenku wodoru z czterochloroetylenem) przez destylator. Agregat
pralniczy był wówczas wyłączony.
Po chwili doszło do wybuchu układu filtrującego maszyny, w wyniku którego znajdująca się w pobliżu maszyny 42-letnia pracownica doznała m.in. ran tłuczonych głowy,
oparzeń I stopnia twarzy, szyi oraz ud, a także stłuczeń klatki piersiowej.
Za przyczyny wypadku przy pracy inspektor uznał:
● rozkład nadtlenku wodoru w zamkniętym obiegu maszyny pod wpływem substancji organicznych w postaci nieczystości, znajdujących się w układzie filtrującym;

● wprowadzenie do obiegu zamkniętego maszyny nadtlenku wodoru, niezgodnie
z ustalonym procesem technologicznym;
● brak informacji w treści instrukcji obsługi agregatów pralniczych na temat zachowania w razie wystąpienia sytuacji awaryjnej
związanej z omyłkowym wprowadzeniem
do zbiornika nadtlenku wodoru, tj. innej substancji niż wymagana;
● nieprawidłowe zachowanie się pracownika, spowodowane nieznajomością zagrożenia (pracownik nie został zapoznany
z treścią kart charakterystyki nadtlenku wodoru oraz czterochloroetylenu);
● wykonywanie, z polecenia osób sprawujących nadzór, prac niewchodzących w zakres obowiązków pracownika (zlecenie przez
pracodawcę pracownicy zatrudnionej na stanowisku prasowaczki obsługi agregatu pralniczego).
Inspektor pracy wystosował do pracodawcy decyzję nakazową oraz wystąpienie z 13
wnioskami pokontrolnymi, m.in. odnośnie
niedopuszczania pracowników do pracy,
do której wykonywania nie posiadają wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umie-

Wnętrze filtra.
jętności, dostatecznej znajomości przez pracowników przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także ponownego
przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego z uwzględnieniem zagrożeń wynikających
z używanych niebezpiecznych preparatów
chemicznych.
Z uwagi na skalę nieprawidłowości inspektor ukarał pracodawcę mandatem.
Z dokumentacji OIP w Opolu

XX Ogólnopolski Jubileuszowy Rajd
Pracowników Państwowej Inspekcji Pracy

Bieszczady 2013
Organizatorzy XX Ogólnopolskiego Jubileuszowego Rajdu Pracowników Państwowej
Inspekcji Pracy „Bieszczady 2013” serdecznie zapraszają w dniach 13-16 czerwca 2013 r.
do Wojskowego Zespołu Wypoczynkowego „Jawor" w Solinie (www.wzwjawor.pl).

Ramowy program rajdu:
13 czerwca 2013 r. (czwartek)
● Przyjazd uczestników w godzinach popołudniowych.
● W godz. 15-18 gorący posiłek w kawiarni ośrodka.
● Godz. 19.00 uroczyste otwarcie rajdu, zabawa.
14 i 15 czerwca 2013 r.
● Wycieczki według programu.
● Grille ze śpiewem i tańcami.
16 czerwca 2013 r. (niedziela)
● Po śniadaniu pożegnanie uczestników.

Trasy rajdowe:
Proponujemy Państwu siedem wycieczek. Każdy uczestnik wybiera dwie wycieczki: jedną w dniu 14 czerwca i jedną
w dniu 15 czerwca.
TRASA I – TAJEMNICE SOLINY
Przejście malowniczym szlakiem wzdłuż jeziora, zwiedzanie zapory w Solinie (korona i wnętrze), obiad w Polańczyku i powrót statkiem. Wyjazd 8.30, powrót 17.00.
TRASA II – PO WODZIE I W PODZIEMIU
Piesza wędrówka wzdłuż linii brzegowej obydwu zbiorników (Solina i Myczkowce), wycieczka do wnętrza zapory,
obiad nad brzegiem Sanu, zawirowania na Sanie i powrót
autokarem. Wyjazd 8.00, powrót 17.00.
TRASA III – TRASA Z PRZESZŁOŚCIĄ
Piesza wycieczka szlakiem z Berezki do Bereźnicy Niżnej
w poszukiwaniu śladów dawnych wsi łemkowskich, dalej
do Polańczyka na obiad przy ognisku, powrót statkiem
do ośrodka. Wyjazd 9.00, powrót 17.00.
TRASA IV – TRAPERSKA WYPRAWA
Wycieczka autokarowa dla tych, którzy przedkładają „trzymanie klimatów” nad wysiłek fizyczny. Wycieczka do opuszczonej cerkwi w Łopience, obiad na leśnej polanie, wyprawa
wozami traperskimi. Wyjazd 8.00, powrót 18.00.

„Jawor" w Solinie

TRASA V – SZLAKIEM IKON
Zabierzemy Was na wycieczkę w przeszłość – do sanockiego skansenu oraz na Szlak Ikon w dolinę Sanu. Wyjazd 9.00,
powrót 17.00.
TRASA VI – SZLAK DEBIUTANTA
Oszołomieni huczną zabawą i gwarem letniej nocy, łakniemy ciszy i spokoju. Na tej trasie tego nie znajdziecie. Wybieramy się na Połoninę Wetlińską i kolejkę, a to najbardziej
popularne i najczęściej odwiedzane miejsca w Bieszczadach.
Wyjazd 9.00, powrót 18.00.
TRASA VII – KLASYKA RAJDOWA
Tak jak w każdym klasycznym przypadku trudno coś nowego napisać o tej trasie. Tak jak każdy porządny klasyk ma
same zalety. Dobrze się zaczyna i tak samo się kończy,
a po środku Tarnica i bieszczadzka kolejka leśna. Wyjazd 8.00,
powrót 18.00.
Dla uczestników rajdu przewidziane są obiady na trasie
wycieczek. Osobom szczególnie przywiązanym do miejsca
zakwaterowania organizator zapewni obiady w ośrodku.
Osoby te proszone są o wybranie na zgłoszeniu „wycieczki
nr VIII”, czyli pobytu stacjonarnego w Solinie, gdzie będzie
możliwość skorzystania np. z wypożyczalni sprzętu wodnego (rowery wodne, żaglówki, kajaki), basenu i kortów.

Wszelkie pytania na temat organizacji rajdu prosimy kierować do:
Krzysztofa Machowicza, tel. służb. 17 71-72-045; Beaty Salamon, tel. służb. 17 71-72-090;
Adama Tulei, tel. służb. 17 71-72-000.
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Zmiażdżone i rzepak, i ręce
Zmiażdżenie palców
obu rąk to skutek pomysłu pracownika, by oczyścić kruszarkę do ziaren
rzepaku bez jej zatrzymywania. Inspektor
nakazał instalację automatycznego wyłącznika,
który unieruchamiałby
urządzenie w chwili
otwarcia dostępu
do strefy niebezpiecznej.

Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie badał okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy, jaki wydarzył się w wytwórni pasz przy kruszarce walcowej do rozdrabniania ziaren rzepaku.
W dniu wypadku poszkodowany chciał
dłońmi w rękawicach roboczych oczyścić walce rozdrabniające rzepak w kruszarce. Zgodnie z zaleceniami producenta, walce należało
okresowo czyścić, ponieważ osiadały na nich,
rozkruszone ziarna.
Pracownik nie zatrzymał jednak urządzenia,
choć mógł to zrobić przez system komputerowy, który obsługiwał, lub też przez wyłącznik
zainstalowany obok kruszarki. W konsekwencji jego rękawice i dłonie zostały pochwycone,

nika zakładu wynikało, że na tej kruszarce
rozdrabniano tylko ziarna rzepaku.
Wysłodki były zbyt duże, by dostać się
między walce kruszarki, toteż były podnoszone do góry i hamowały przepływ ziaren rzepaku między walcami.
Inspektor pracy ustalił, że wysłodki buraczane znalazły się w rzepaku z powodu pobliskiego składowania. W magazynie obok siebie leżały ziarna rzepaku oraz wysłodki i podczas załadunku ziaren na samochód koparka pobierała również wysłodki.
Inspektor wstrzymał pracę kruszarki i wydał
ustną decyzję instalacji wyłącznika krańcowego zblokowanego z drzwiczkami, który będzie odcinał napęd walców przy ich otwarciu.

a następnie wciągnięte między walce, co spowodowało zmiażdżenie palców obu rąk.
W czasie kontroli nie okazano inspektorowi pracy żadnych dokumentów dotyczących
kruszarki. Urządzenie nie posiadało też tabliczki znamionowej. Zamontowane zostało
przed uruchomieniem zakładu, które miało
miejsce w 2006 r.
Walce kruszarki, rozstawione w odległości
około 2 mm, były zakryte osłoną – podłużnymi drzwiczkami otwieranymi w poziomie.
Drzwiczki nie posiadały wyłącznika krańcowego, powodującego po ich otwarciu odłączenie
napędu walców.
Na ramie drzwiczek oraz między walcami
znajdowały się ziarna rzepaku a także suszone i bardzo twarde wysłodki buraczane (produkt uboczny powstający przy produkcji cukru z buraków cukrowych, wykorzystywany jako pasza), o długości kilku centymetrów i średnicy ok. 1 cm. Z informacji uzyskanej od kierow-

Kiedy kierownik zakładu poinformował
o założeniu wyłącznika, inspektor pracy wydał
zgodę na ponowne uruchomienie maszyny.
Wśród przyczyn wypadku inspektor wymienił niewłaściwy stan techniczny kruszarki –
drzwiczki chroniące dostęp do walców można
było swobodnie uchylić bez zatrzymania maszyny, co powodowało bezpośredni dostęp do strefy zagrożenia. Brak było też wyłącznika awaryjnego bezpośrednio przy walcach kruszarki.
Kolejna przyczyna wypadku, to lekceważenie zagrożenia przez poszkodowanego, który
chciał oczyścić walce rękami, nie wyłączając ich
napędu.
Do wypadku, według inspektora, przyczyniła się też niewłaściwa organizacja dostarczania ziaren rzepaku do kruszenia, powodująca
mieszanie ziaren z suszonymi wysłodkami
buraczanymi, które dostawały się między walce i utrudniały przepływ ziaren rzepaku.
Z dokumentacji OIP Lublin

