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w ramach Kampanii Bezpieczeństwa
Wykonawców wpisują się w przedsięwzięcia PIP podejmowane na rzecz
bezpieczeństwa pracy w różnych
dziedzinach gospodarki, w tym
szczególnie o znacznym nasileniu zagrożeń zawodowych, inspekcja pracy
przystąpiła do współpracy z Grupą
Ożarów S.A., udzielając pomocy merytorycznej organizatorom kampanii.
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Ocena ryzyka zawodowego dla prac
wykonywanych w zakładzie, jak
i ocena ryzyka dla operatora ładowarki nie uwzględniały zagrożenia
związanego z możliwością przebywania kierowcy w skrzyni ładunkowej pojazdu.

Rolniku – szanuj życie!
Chociaż od ponad 10 lat obserwujemy stałą tendencję
spadkową liczby wypadków w rolnictwie indywidualnym, ten sektor gospodarki nadal należy do najbardziej
wypadkowych. Co roku dochodzi do ok. 90 wypadków
śmiertelnych przy pracy. Świadomość zagrożeń związanych z pracą rolniczą, a także sposobów ich eliminowania jest wciąż niewystarczająca.
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– Powinien być twardy zapis ustawowy, że przez zawarcie stosunku pracy rozumie się
wręczenie umowy na piśmie i zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego. I to jest główny wniosek z dzisiejszych obrad – powiedział poseł Janusz Śniadek podczas posiedzenia Komisji do Spraw Kontroli Państwowej 20 marca br. w gmachu Sejmu. Komisja
rozpatrzyła informację głównego inspektora pracy dotyczącą problemów poruszonych podczas poprzednich obrad, w tym zawierania umów cywilnoprawnych w warunkach wskazujących na istnienie stosunku pracy.
Główny inspektor pracy Iwona Hickiewicz stwierdziła, że zagadnienie prawidłowości zawierania stosunku
pracy to – obok zwalczania zagrożeń wypadkowych – jeden z priorytetów w działalności kontrolnej i prewencyjnej Państwowej Inspekcji Pracy. Kontrole inspektorów
pracy i dane Głównego Urzędu Statystycznego wskazują
na nasilającą się tendencję zastępowania umów o pracę
umowami cywilnoprawnymi. Dane PIP nie są jednak
w pełni reprezentatywne, ponieważ inspektorzy docierają rocznie tylko do kilku procent przedsiębiorstw. Pełniejsza statystyka GUS także nie oddaje całej skali zjawiska, gdyż urząd nie gromadzi danych o mikroprzedsiębiorstwach, czyli firmach zatrudniających do dziewięciu
pracowników. Tymczasem dla przeciwdziałania nieprawidłowościom w zakresie zawierania umów cywilnoprawnych zamiast pracowniczych konieczne jest, co podkreślił przewodniczący komisji poseł Mariusz Błaszczak,
rozpoznanie rzeczywistej skali problemu, który ma wyraźne cechy obchodzenia prawa.
W dyskusji posłowie zwracali uwagę na unikanie przez
pracodawców odprowadzania należnych podatków i składek do ZUS poprzez zaniżanie w umowach wielkości płaconego w praktyce wynagrodzenia pracowniczego, zatrudnianie na kontraktach cywilnoprawnych albo bez
żadnej umowy i płacenie wynagrodzenia „pod stołem”.
Poseł Anna Bańkowska podała przykład luki prawnej,
która pozwala przedsiębiorcom mniej płacić do ZUS
w przypadku umów zlecenia, co odbije się na wysokości
przyszłych emerytur.
Posłowie wysłuchali również informacji PIP na temat
zaniżania w umowach o pracę rzeczywistego wynagrodzenia, którą przedstawił dyrektor Departamentu Legalności Zatrudnienia GIP Jarosław Leśniewski. Wskazał
on, że inspekcja pracy w toku kontroli ujawnia jedynie
niewielki procent tego rodzaju nieuczciwych praktyk i nie
jest w stanie usunąć przyczyn zjawiska, a tym samym
istotnie wpływać na jego skalę. Niezbędne są zmiany legislacyjne ograniczające możliwość powierzenia pracy

w sposób nielegalny, a także stworzenie nowego modelu działania wszystkich organów kontrolnych zajmujących się tą dziedziną. Inspekcja pracy od lat postuluje
wprowadzenie zmian w prawie dotyczących zawierania
umów o pracę oraz zgłaszania osób wykonujących pracę
do ubezpieczenia społecznego.
Komisja postanowiła przygotować dezyderat do ministra pracy odnoszący się do omawianych w czasie obrad problemów.
Szefowa inspekcji pracy Iwona Hickiewicz zadeklarowała uwzględnienie w działalności kontrolnej PIP poselskich postulatów zgłoszonych na poprzednim posiedzeniu komisji. Dotyczyły one rozpoznania zjawiska rozwiązywania umów o pracę z pracownikami powracającymi
z urlopu macierzyńskiego oraz sfery przestrzegania przepisów o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

W posiedzeniu uczestniczyli zastępcy głównego inspektora pracy: Małgorzata Kwiatkowska i Leszek Zając, dyrektor Departament Prawnego Halina Tulwin i zastępca dyrektora Departamentu Planowania, Analiz i Statystyki GIP Marek Szcześniak.
Donat Duczyński

Okładka:
fot. Grupa Ożarów S.A.
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W słowackiej inspekcji
pracy

Wiadomości
nie tylko z kraju
O funkcjonowaniu dyrektyw
Bruksela była 6 i 7 marca br. miejscem spotkania Grupy Współpracy Administracyjnej (ADCO) ds. dyrektywy 87/404/WE dotyczącej prostych zbiorników ciśnieniowych oraz dyrektywy 97/23/WE dotyczącej urządzeń ciśnieniowych, a także spotkania Grupy Roboczej ds. przedmiotowych dyrektyw. Dyskutowano m.in. na temat nowych ram prawnych omawianych dyrektyw oraz ewaluacji wymagań dotyczących
systemu akredytacji jednostek notyfikowanych. Omówiono również kwestie związane z przewodnikiem do dyrektywy 97/23/WE oraz praktyczne aspekty funkcjonowania nadzoru rynku. Stronę polską z ramienia PIP reprezentował Radosław Gonet
z OIP w Rzeszowie.

Kampania na komisji
W siedzibie Głównego Inspektoratu Pracy 22 marca br. odbyło się posiedzenie Komisji Głównego Inspektora Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie. Członkowie komisji zapoznali się z założeniami kampanii medialnej na rzecz
bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych, której rozpoczęcie Państwowa
Inspekcja Pracy zaplanowała na ten rok. Szefowa Państwowej Inspekcji Pracy Iwona
Hickiewicz wręczyła akty powołania członkom komisji, w tym jej przewodniczącej
Małgorzacie Kwiatkowskiej, zastępcy głównego inspektora pracy. Jakub Chojnicki przedstawił informację na temat działalności prewencyjnej i promocyjnej PIP
w rolnictwie. Członkowie komisji zgłosili propozycje tematów i inicjatyw, którymi
należałoby zająć się w czasie kolejnych posiedzeń, m.in. kwestię niskiej świadomości wśród rolników zagrożeń czynnikami szkodliwymi (hałas, wibracje, pyły).

Akademia kompetencji
„Podstawy prawne zatrudnienia” oraz „Prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy.
Jak poradzić sobie z nieuczciwym pracodawcą” to tematy szkolenia dla studentów
Uniwersytetu Łódzkiego, w ramach kampanii informacyjno-promocyjnej PIP „Zanim
podejmiesz pracę”. Przeprowadził je 12 marca br. Kamil Kałużny, starszy inspektor
pracy OIP w Łodzi, na zaproszenie Akademickiego Biura Karier Zawodowych Uniwersytetu Łódzkiego w ramach XIV edycji „Akademii kompetencji”. Szkolenie było
połączone z dyskusją, w trakcie której studenci zadali kilkadziesiąt pytań.
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Moja pierwsza praca
Przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu Pracy w Zielonej Górze uczestniczyli 12 i 13 marca
br. w Targach Edukacyjnych „Absolwent” oraz
w Targach Pracy „Etat 2013”. Celem udziału OIP
w targach była edukacja przyszłych pracowników, związana z programem PIP „Kultura bezpieczeństwa” i kampanią „Zanim podejmiesz pracę”. Podczas targów studenci wysłuchali wykładu na temat pierwszej pracy, korzystali z porad
prawnych udzielanych przez specjalistów OIP,
którzy przekazywali również wydawnictwa przygotowane przez inspekcję pracy. Zagadnieniu
pierwszej pracy poświęcona była także prelekcja przygotowana przez pracowników okręgu,
w której uczestniczyło ponad 70 uczniów z klas
maturalnych Zespołu Szkół Technicznych w Zielonej Górze

W ośrodku szkoleniowym słowackiej inspekcji
pracy w Malej Lučivnie od 12 do 14 marca br.
odbyły się rozmowy kierownictw Państwowej Inspekcji Pracy i Krajowego Inspektoratu Pracy Republiki Słowackiej. Program spotkania dotyczył
zagadnień kontroli legalności zatrudnienia i polskich doświadczeń związanych z organizacją 61.
posiedzenia Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy w Warszawie w grudniu 2011 r. Główny inspektor pracy Iwona Hickiewicz i dyrektor generalny Krajowego Inspektoratu Pracy Republiki
Słowackiej Andrej Gmitter podpisali porozumienie o współpracy, które zastąpiło obowiązujący dotychczas protokół o współpracy z 2008
roku. Zakres nowego porozumienia został rozszerzony m.in. o tematykę wymiany informacji
na temat delegowania pracowników w ramach
dyrektywy 96/71/WE oraz składania wniosków
o informacje dotyczące warunków zatrudnienia
pracowników polskich i słowackich, świadczących pracę na terenie drugiego państwa.

Przed wiosennymi
pracami polowymi
Ponad dwustu uczniów i blisko stu rolników z województwa lubelskiego wzięło w marcu br. udział w szkoleniach
i prelekcjach, które w ramach
działań promocyjno-informacyjnych przeprowadził Tomasz Abramczyk, specjalista w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Lublinie. Tematem
szkoleń dla rolników było bezpieczeństwo podczas wykonywania prac rolniczych, z uwzględnieniem najczęściej występujących wypadków
w rolnictwie i stanu wypadkowości. Szkolenia
urozmaicone były prezentacjami multimedialnymi, filmami oraz dyskusją. Rolnicy otrzymali
wydawnictwa PIP, w tym „Poradnik dla rolników”.
Spotkania z uczniami szkół podstawowych były
okazją do przedstawienia im wykazu prac, których nie powinny wykonywać dzieci do lat 16,
oraz zagrożeń, na które są narażone podczas
wykonywania prac w gospodarstwie rolnym.
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O współpracy
z rzemiosłem
Państwowa Inspekcja Pracy i Związek Rzemiosła
Polskiego zawarły porozumienie w sprawie współdziałania w zakresie ochrony pracy. Podpisali je 6
marca br. Iwona Hickiewicz – główny inspektor
pracy i Jerzy Bartnik – prezes ZRP. Porozumienie zastąpiło i uaktualniło poprzednią taką regulację z kwietnia 2008 r. Ma ono służyć kształtowaniu kultury bezpieczeństwa pracy w zakładach rzemieślniczych, eliminowaniu zagrożeń
powodujących wypadki i choroby zawodowe
oraz skutecznej ochronie stosunku pracy. Współpraca obejmować będzie m.in. podejmowanie
wspólnych inicjatyw w celu dostosowania metod prewencji w dziedzinie ochrony pracy do zmieniających się uwarunkowań społecznych i gospodarczych.
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Zagrożenia psychospołeczne
Konferencja podsumowująca i kończąca europejską kampanię SLIC, dotyczącą zagrożeń psychospołecznych w miejscu pracy, realizowaną w 2012 roku, odbyła się 19
marca br. w Sztokholmie. Jej celem było przedstawienie wyników oraz przebiegu
kampanii w 27 krajach, które ją przeprowadzały, a także wymiana doświadczeń
na temat różnego podejścia do zagrożeń psychospołecznych. W konferencji udział
wzięła reprezentantka PIP Anna Kucharska z OIP w Lublinie oraz przedstawiciele
pokrewnych instytucji z m.in. Austrii, Belgii, Bułgarii, Cypru, Czech, Danii.

Chińska delegacja we Wrocławiu
W Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu 11 marca 2013 r.
gościła delegacja z Chińskiej Republiki Ludowej, składająca się z przedstawicieli instytucji, które zajmują się bezpieczeństwem i higieną pracy, działalnością szkoleniową, a także z przemysłowców i naukowców. Dyrektor ośrodka Janusz Krasoń zapoznał gości z działalnością Państwowej Inspekcji Pracy, wicedyrektor Grażyna Panek
omówiła proces kształcenia przyszłych inspektorów pracy i zasady prowadzenia
szkoleń pracowników urzędu. Chińczyków interesowały zwłaszcza szczególne wymagania dla inspektorów prowadzących kontrole w poszczególnych branżach, kryteria przyjęć na aplikację inspektorską, sposób przygotowywania teoretycznego
i praktycznego, zasady dobierania opiekunów podinspektorów. Członkowie delegacji zwiedzili wrocławski ośrodek.

Obradowała grupa robocza
Główny inspektor pracy Iwona Hickiewicz podpisała porozumienia o współpracy z komendantem głównym Państwowej Straży Pożarnej generałem brygadierem Wiesławem Leśniakiewiczem oraz – pod nieobecność szefa urzędu – z zastępcą głównego inspektora ochrony środowiska
Romanem Jaworskim. Uroczystość podpisania obu dokumentów odbyła się 12 marca br. w siedzibie Komendy
Głównej PSP w Warszawie podczas XI Spotkania Grupy Roboczej ds. Przemysłu Naftowego i Gazowego przy Głównym Inspektorze Pracy. W części roboczej spotkania o doświadczeniach inspekcji pracy z działań kontrolno-prewencyjnych w bazach paliw w 2012 r. mówili Henryk Kryszczyszyn, główny specjalista w GIP, a także Wiesław Rybacki, starszy inspektor pracy w OIP w Bydgoszczy. W uroczystości podpisania porozumień uczestniczyli zastępcy głównego inspektora pracy: Małgorzata Kwiatkowska i Leszek Zając oraz
dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli GIP Krzysztof Kowalik.

Nagrody za najlepsze książki prawnicze
W Warszawie 20 marca br. rozdano nagrody w 6. edycji konkursu „Złote Skrzydła”,
którego organizatorem był „Dziennik Gazeta Prawna”. Nagrodę główną w kategorii
„prawo pracy i ubezpieczenia” otrzymał Marcin Wujczyk za książkę „Prawo pracownika do ochrony prywatności”. W skład kapituły konkursu
wchodziła Iwona Hickiewicz, główny inspektor pracy. W konkursie nagradzani są młodzi autorzy najlepszych książek prawniczych, którzy poruszają tematy ważne, a pomijane doFot. Wojciech Górski
tąd w literaturze fachowej.
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BHP na targach
W dniach 12-14 marca br. na terenie Centrum Targowego FairExpo w Katowicach odbyła się 16. edycja Targów Bezpieczeństwa,
Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej
BHP 2013. Główny inspektor pracy Iwona
Hickiewicz objęła honorowy patronat
nad wydarzeniem. W trakcie targów goście
mogli odwiedzić stoisko urzędu, a także
wziąć udział w dwóch konferencjach zorganizowanych przez inspekcję pracy.
Uroczystego otwarcia targów z ramienia urzędu dokonali: Beata Marynowska, okręgowy inspektor pracy w Katowicach, oraz Marek Nościusz, prezes Zarządu Głównego
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP
(OSPS BHP).
Przez cały czas trwania targów uczestnicy mogli odwiedzać stoisko inspekcji pracy, korzystać z porad prawnych oraz
otrzymać najnowsze wydawnictwa Państwowej Inspekcji Pracy, w tym te dotyczące mobbingu, oceny ryzyka zawodowego, bhp w branży budowlanej oraz ergonomii pracy w handlu. Szczególną popularnością wśród zwiedzających cieszył
się informator „Prawo pracy”.

skiej w Gliwicach. Łukasz Śmierciak z OIP w Opolu analizował zagadnienie związane z zarządzaniem stresem. W swoim wystąpieniu przedstawił definicję stresu, jego przyczyny,
wskazał także jego negatywne konsekwencje dla zdrowia
pracownika.
Konferencję zakończył panel dyskusyjny pod tytułem
„Skuteczność komunikacji interpersonalnej a prewencja wypadkowa”; jego moderatorem był Dariusz Okraska z częstochowskiego oddziału OSPS BHP.

Nowocześnie o pracy
Na wszelki wypadek
W pierwszym dniu targów odbyła się konferencja, zorganizowana wspólnie przez inspekcję pracy oraz OSPS BHP, zatytułowana „Nowoczesne metody w kreowaniu bezpiecznego i przyjaznego środowiska pracy”. Honorowy patronat
nad wydarzeniem objęła Rada Ochrony Pracy przy Sejmie
RP, a wśród gości był m.in. wiceprzewodniczący Rady Zbigniew Żurek oraz prof. Marek Trombski, rektor Wyższej
Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy.
Paweł Rozowski, zastępca dyrektora Departamentu Promocji i Prewencji w Głównym Inspektoracie Pracy, przedstawił pierwszy z tematów konferencyjnych – „Działania prewencyjne PIP wobec kształtowania bezpiecznego środowiska pracy”. Omówił kampanie prewencyjno-informacyjne realizowane przez inspekcję pracy w ostatnich latach. Wiele
miejsca poświęcił roli mediów w działalności informacyjnej.
Następnie Piotr Kaczmarek z OSPS BHP starał się udzielić
odpowiedzi na pytanie: „Jaki wpływ ma pracownik służby
bhp na kształtowanie probezpiecznych postaw pracowników w zakładzie pracy?”. Nowoczesnym systemom motywowania jako elementowi Systemu Zarządzania BHP poświęcone było wystąpienie Marcina Krause z Politechniki Ślą-
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W drugim dniu targów okręgowy inspektor pracy Beata
Marynowska uroczyście rozpoczęła konferencję panelową
pt. „Na wszelki wypadek… dekalog bezpiecznej pracy”. To
już trzecia edycja wydarzenia organizowanego corocznie
przez OIP w Katowicach. Zainaugurowało ono kolejny etap
Śląskiej Strategii Ograniczania Wypadków przy Pracy. Wpisywało się też w ogólnopolski program prewencyjny inspekcji
pracy „Ochrona zdrowia w miejscu pracy – ograniczanie negatywnych skutków narażenia na szkodliwe czynniki w środowisku pracy”.
Wydarzenie było też doskonałą okazją do wręczenia Odznak Honorowych za Zasługi dla Ochrony Pracy Romanowi
Niewiadomskiemu, pracownikowi Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. KWK „Jas-Mos”, oraz Piotrowi Stokfiszowi, pracownikowi Anwil S.A. z Włocławka. Wyróżnienie to jest przyznawane przez głównego inspektora pracy, wręczenia odznaki dokonała Beata Marynowska.
Z danych OIP w Katowicach wynika, że wśród przyczyn
wypadków przy pracy zbadanych przez inspektorów w ciągu ostatnich trzech lat dominuje czynnik ludzki. Dane te
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przyczyniły się do zaproponowania w trakcie tegorocznej
konferencji zbioru dziesięciu uniwersalnych zasad („przykazań”), których przestrzeganie w każdej branży przyczyni się
do poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy. Przedstawiając poszczególne zasady, Beata Marynowska wskazywała jednocześnie, jakie negatywne konsekwencje w praktyce
miało ich nieprzestrzeganie – tu pomocna była dokumentacja z wypadków przy pracy, analizowanych przez inspektorów pracy w województwie śląskim.
Druga część konferencji składała się z trzech równolegle
przebiegających paneli dyskusyjnych: górniczego, hutniczego i budowlanego. W panelu górniczym Damian Czoik, kierownik ds. bhp w KWK Bielszowice, w wystąpieniu zatytułowanym „Dekalog bezpiecznej pracy w górnictwie” omówił
podstawowe zasady, które powinny być przestrzegane w trakcie wykonywania pracy górnika. Z kolei Jan Krasiński, przedstawiciel KWK Rydułtowy, kierownik zespołu ds. zarządzania

bezpieczeństwem pracy, wskazał reguły postępowania przy zdarzeniach wypadkowych i zagrożeniach w sytuacjach potencjalnie wypadkowych. Zwrócił uwagę na rolę błyskawicznego
reagowania w sytuacjach zagrożenia, a także na konieczność
wyciągania i wdrażania wniosków profilaktycznych.
Panel budowlany rozpoczął się od przedstawienia przez
nadinspektor pracy Anettę Ranosz analizy wypadkowości
w branży budowlanej w latach 2007-2012 oraz założeń kampanii „Szanuj życie”. Z kolei Wiktor Piwkowski, sekretarz generalny Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, omówił proces tworzenia i ewolucji Porozumienia dla
Bezpieczeństwa w Budownictwie. Sygnatariuszami tej inicjatywy jest siedem największych firm budowlanych w kraju, a jej
celem jest systematyczna poprawa stanu bhp, szczególnie
ograniczenie liczby wypadków śmiertelnych w branży. W dalszej części panelu nadinspektorzy pracy OIP w Katowicach
Anetta Ranosz oraz Jacek Czech przedstawili zagrożenia, z jakimi można się spotkać podczas realizacji prac budowlanych.
Wystąpienie Jacek Czecha koncentrowało się na zagrożeniach
związanych z porażeniem prądem elektrycznym podczas eksploatacji maszyn, urządzeń oraz instalacji na placu budowy.
Z kolei Anetta Ranosz przeanalizowała zagrożenia, do których
może dojść w czasie użytkowania rusztowań budowlanych.
Podczas panelu hutniczego Andrzej Kamela w wystąpieniu zatytułowanym „Czynnik ludzki a kształtowanie bezpieczeństwa w hutnictwie” podsumował wypadkowość
w polskim hutnictwie w latach 2007-2012. Szczególną uwagę zwrócił na uwzględnianie w postępowaniu powypadkowym i profilaktyce czynnika ludzkiego. Zaapelował też
o kształtowanie w zakładach pracy kultury bezpieczeństwa.
Następnie Anna Gembalska-Kwiecień, adiunkt w Zakładzie Zarządzania Środowiskiem i Bezpieczeństwem na Politechnice Śląskiej, przedstawiła wyniki swoich badań nad wpływem czynnika ludzkiego w zapobieganiu wypadkom przy pracy w hutnictwie. Kończący panel nadinspektor pracy Piotr
Duch omówił zagadnienia związane z organizacją pracy
w strefach gazowo niebezpiecznych oraz zagrożonych wybuchem. Łącznie w obydwu konferencjach udział wzięło
około 400 osób.
starszy specjalista Michał Olesiak
OIP Katowice

O człowieku i pracy
Przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu
Pracy w Lublinie wzięli udział w 18. edycji
Międzynarodowych Dni Filmu Religijnego
Sacrofilm, które odbyły się w lutym br.
w Zamościu. Myślą przewodnią tegorocznego wydarzenia był człowiek i praca,
a punktem odniesienia do refleksji – encyklika bł. Jana Pawła II „Laborem exercens”.
W bieżącym roku Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie
realizuje program informacyjno-prewencyjny „Europejski styl.
Praca – Godność – Praworządność”, w tym poszukuje moralnych i etycznych odniesień do celów przedsięwzięć realizowanych przez Państwową Inspekcję Pracy. Chodzi o szukanie na różnych płaszczyznach, także religijnej, filozoficznej
czy etycznej, transcendentnych wartości, które mogą wspomóc skuteczność działań inspekcji pracy. Ważne przy tym
jest, by były one jak najbardziej pluralistyczne i odzwierciedlały różne światopoglądy.
Wcześniej podejmowane inicjatywy w tym zakresie okazywały się bardzo skuteczne. Lubelski OIP od lat współpracuje z Kościołem katolickim, między innymi przy programie
prewencyjnym „Szanuj Życie – bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym”. Księża uczestniczą w wizytacjach gospodarstw rolnych, a inspektorzy pracy – w organizowanych co
roku konferencjach dziekanów diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Współpraca ta sięga lat wcześniejszych, na przykład
w 2009 roku OIP w Lublinie zorganizował konferencję pod hasłem „Parafia na tle prawa pracy oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy”, adresowaną do księży z tych parafii,
w których prowadzono prace budowlane obiektów sakralnych. Współpraca o charakterze prewencyjnym, inicjowana
przez inspektorów pracy z Lublina, dotyczy również Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, który w ramach funduszy europejskich prowadzi szeroko zakrojone
inwestycje związane z remontami, odbudową i rekonstrukcją sakralnych obiektów zabytkowych.
Organizatorzy tegorocznych Międzynarodowych Dni Filmu Religijnego Sacrofilm – odbywających się pod honorowym patronatem biskupa diecezji zamojsko-lubaczowskiej
Mariana Rojka, prezydenta Zamościa Marcina Zamoyskiego, rektora Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu dr. inż. Jana Andreasika oraz Krzysztofa Zanussiego – chcieli zwrócić uwagę na problematykę pracy z punktu
widzenia różnych religii, w tym również judaizmu i islamu.
Od kilkunastu lat zamojski przegląd filmowy próbuje podejmować dialog z tymi religiami, analizując różne problemy
ludzkiego życia.
Wśród wielu prezentowanych filmów szczególnie przejmujący w swym przekazie był dokumentalny obraz francu-
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skiego reżysera Huberta Dubois „Enfants forçats”. W poruszający sposób pokazuje problem zatrudniania dzieci: 217 milionów aktywnych zawodowo nieletnich w wieku od 5 do 17
lat, z czego 115 milionów wykonujących najgorsze formy
pracy. Problem ten dotyczy wszystkich kontynentów i bardzo różnych kręgów kulturowych. Po projekcji filmu w dyskusji wziął udział jego reżyser oraz Piotr Rak, przedstawiciel
francuskiego festiwalu „Kino i pojednanie” z La Salette.
Myśl przewodnia tegorocznej edycji Sacrofilmu – człowiek i praca – pojawiała się nie tylko w prezentowanych filmach, stała się także tematem rozważań podczas różnych
spotkań, a nawet tezą debaty. Wśród jej uczestników byli: ks.
dr Marek Lis z Uniwersytetu Opolskiego (prowadzący); Piotr
Skwarek, zastępca okręgowego inspektora pracy ds. nadzoru w Lublinie; Mieczysław Kowerski, prorektor ds. nauczania w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu; Nedal Abu Tabaq, mufti Ligii Muzułmańskiej RP, islamista. Przedstawiciel PIP przedstawił genezę nowożytnego prawa pracy oraz historię nadzoru nad warunkami pracy. Rozważania nawiązywały do uniwersalnych wartości powszechnie uznawanych przez człowieka, niezależnie od jego świa-

Prawo

Ochrona przedemerytalna
Przepis art. 39 Kodeksu
pracy ustanawia zakaz
wypowiedzenia umowy
o pracę pracownikowi,
któremu brakuje nie
więcej niż cztery lata
do osiągnięcia wieku
emerytalnego, jeżeli
okres zatrudnienia
umożliwi mu uzyskanie
prawa do emerytury
z osiągnięciem tego wieku. Przepis ustanawia
dwie przesłanki ochrony: wiek przedemerytalny oraz uzyskanie
uprawnień emerytalnych w trakcie trwającego zatrudnienia.

1

topoglądu. Ciekawy przebieg miała dyskusja dotycząca sankcji za nieprzestrzeganie przepisów prawa pracy oraz norm
moralnych związanych z tym prawem. Odpowiedzialność
karna i wykroczeniowa z jednej strony, dekalog i zasady Koranu z drugiej. Charakterystyczne jest, że sankcje przewidziane w poszczególnych systemach religijnych są znacznie
bardziej rygorystyczne niż przewidziane przez prawo świeckie. Debatę zakończyła dyskusja z obserwatorami. Pytania zadawane inspektorowi pracy najczęściej dotyczyły zagadnień
funkcjonowania prawa pracy w dobie kryzysu, zakresu pomocy prawnej oraz innego wsparcia, jakie mogą otrzymać
pracownicy od Państwowej Inspekcji Pracy. W debacie uczestniczyło blisko 50 osób, w tym również z inspekcji pracy.
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Artur Brzeziński

Uzasadnienia wyroków Sądu Najwyższego: z 28 marca 2001 r. (I PKN 141/01;
OSNAP 2004 r., nr 5, poz. 8), z 16 lipca 2008 r. (I PK 11/08; OSNP 2009 r.,
nr 23-24, poz. 314) i z 9 marca 2009 r.
(I PK 180/08; OSNP 2010 r., nr 19-20,
poz. 236).
2
Tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 153,
poz. 1227, z późn. zm.
3
Dz. U. z 2012 r., poz. 637.
4
Stanowisko Głównego Inspektoratu
Pracy z 27 maja 2010 r. w sprawie
ochrony przedemerytalnej (GPP-4264560-32-1/10/PE/RP).
5
Art. 27 i 28 ustawy o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
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Przepisy Kodeksu pracy nie ustalają wieku emerytalnego. Pojęcie wieku emerytalnego jest kategorią prawa ubezpieczeń społecznych, uregulowaną w przepisach emerytalnych1. Obecnie wiek emerytalny określają
przepisy ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r.
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych2. Powszechny wiek emerytalny wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla
mężczyzn. Reforma emerytalna – wprowadzana na mocy przepisów ustawy z dnia 11
maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw3 – stopniowo od 1 stycznia 2013 r. wydłuża ten wiek
do 67 lat i zrównuje wiek emerytalny kobiet
i mężczyzn.
Na podstawie art. 24 ust. 1a i 1b ustawy
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wiek emerytalny jest
wydłużany o jeden miesiąc dla urodzonych
w tym samym kwartale. Dla mężczyzn urodzonych między 1 stycznia a 31 marca 1948 r.
wiek emerytalny wynosi co najmniej 65 lat
i jeden miesiąc; między 1 kwietnia a 30 czerwca 1948 r. – co najmniej 65 lat i dwa miesiące,
między 1 lipca a 30 września 1948 r. – co najmniej 65 lat i trzy miesiące itd. Zakończenie
podwyższania wieku emerytalnego dla mężczyzn nastąpi w 2020 r. Zgodnie ze wskazaną
rachubą wydłużany jest również wiek emerytalny kobiet. I tak dla kobiet urodzonych
między 1 stycznia a 31 marca 1953 r. wynosi
on co najmniej 60 lat i jeden miesiąc, między 1 kwietnia a 30 czerwca 1953 r. – co najmniej 60 lat i dwa miesiące, między 1 lipca
a 30 września 1953 r. – co najmniej 60 lat
i trzy miesiące itd. Podwyższanie wieku dla
kobiet zostanie zakończone w 2040 r. Bez
zmian pozostaje wiek emerytalny kobiet urodzonych do 31 grudnia 1952 r. oraz mężczyzn urodzonych do 31 grudnia 1947 r.
W konsekwencji ustalenia nowego powszechnego wieku emerytalnego na pułapie 67 lat docelowo ochrona przewidzia-

na w art. 39 k.p. obejmie pracowników w wieku od 63 do 67 lat. Osoby urodzone po 31
grudnia 1948 r. prawo do emerytury nabywają z osiągnięciem obowiązującego wieku
emerytalnego. W praktyce ochrona przedemerytalna tych osób jest uzależniona jedynie od ich wieku; okres zatrudnienia, na który wskazuje przepis art. 39 k.p., nie ma wpływu na prawo do świadczeń z ubezpieczenia
społecznego, lecz na ich wysokość. Samo
przekroczenie wieku ochronnego skutkuje
zakazem wypowiedzenia4.
W odniesieniu do niektórych osób do nabycia prawa do emerytur wymagany jest
okres składkowy i nieskładkowy. Osoby urodzone przed 1 stycznia 1949 r. mogą przejść
na emeryturę w powszechnym wieku emerytalnym z ukończeniem wieku 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, o ile mają okres
składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn
albo co najmniej 15 dla kobiet i co najmniej 20
dla mężczyzn5. Warunek legitymowania się
odpowiednim okresem składkowym i nieskładkowym dotyczy również mężczyzn urodzonych w 1948 r. Przesłanka ta nie dotyczy
osób, które miały przyznane prawo do renty
z tytułu niezdolności do pracy oraz podlegały ubezpieczeniu społecznemu albo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Z osiągnięciem powszechnego wieku 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn lub podwyższonego (dla mężczyzn urodzonych w 1948 r.) osobom tym emeryturę przyznaje się z urzędu
zamiast pobieranej renty.

Szczególne warunki
Skutkiem stopniowego podwyższania wieku emerytalnego jest konieczność ustalania
przedemerytalnego wieku ochronnego dla
każdego pracownika indywidualnie, stosownie do daty jego urodzenia, a także do warunków, jakie musi on spełniać, aby uzyskać
pra wo do eme ry tu ry. W za kre sie okre su
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Art. 18 ustawy z dnia11 maja 2012 r. o zmianie ustawy
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych ustaw (Dz.
U. z 2012 r., poz. 637).
7
Wyroki Sądu Najwyższego:
z 29 lipca 1997 r. (I PKN 227/97;
OSNAPiUS z 1998 r., nr 11,
poz. 326) i z 5 maja 2011 r.
(II PK 282/10; LEX nr 949028).
8
Uzasadnienie wyroku Sądu
Najwyższego z 5 maja 2011 r.
(II PK 282/10; LEX nr 949028).
9
Rozporządzenie Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego oraz
wzrostu emerytur i rent inwalidzkich dla pracowników zatrudnionych w szczególnych
warunkach lub w szczególnym
charakterze (Dz. U. z 1983 r.
Nr 8, poz. 43, z późn. zm.).
10
Wyrok Sądu Najwyższego z 7
kwietnia 1999 r. (I PKN 643/98;
OSNAPiUS 2000 r., nr 11,
poz. 418).
11
Wyrok Sądu Najwyższego
z 19 maja 1992 r. (I PRN 19/92;
PiZS 1992 r., nr 9, s. 57).
12
Wyrok Sądu Najwyższego z 9
lutego 2006 r. (II PK 159/05;
OSNP 2007 r., nr 1-2, poz. 3).
13
Uzasadnienie wyroku Sądu
Najwyższego z 5 lipca 2011 r.
(IPK 15/11; LEX nr 950717).
14
Dz. U. z 2004 r. Nr 120,
poz. 1252, z późn. zm.
15
Uzasadnienie wyroku Sądu
Najwyższego z 16 lipca 2008 r.
(I PK 11/08; OSNP 2009 r., nr 2324, poz. 314).
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ochronnego ustawodawca wyjątkowo potraktował pracowników, którzy 1 stycznia 2013 r. byli
objęci ochroną stosunku pracy wynikającą z przepisu art. 39 k.p., oraz osoby, które mogłyby być
nią objęte, jeżeli w tym dniu pozostawałyby
w stosunku pracy. Są oni objęci tą ochroną przez
czas do osiągnięcia podwyższonego wieku emerytalnego6. Oznacza to, że okres ochronny kobiet urodzonych w latach 1953-1956 oraz 1 stycznia 1957 r. i mężczyzn urodzonych w latach 19481951 oraz 1 stycznia 1952 trwa dłużej niż 4 lata.
Na przykład okres ochronny kobiety urodzonej
w sierpniu 1955 r. wynosi 4 lata i 11 miesięcy,
ponieważ wiek emerytalny dla kobiet urodzonych w okresie od 1 lipca do 30 września 1955 r.
został podwyższony o 11 miesięcy (wynosi 60
lat i 11 miesięcy). U mężczyzny urodzonego
w marcu 1951 r. okres ochronny wyniesie 5 lat
i jeden miesiąc, gdyż dla mężczyzn urodzonych
w pierwszym kwartale tego roku wiek emerytalny został podwyższony o rok i jeden miesiąc
(wynosi 66 lat i 1 miesiąc).
Wiek emerytalny niektórych pracowników
jest niższy. Dotyczy to ubezpieczonych wskazanych w przepisach art. 32-46 i 50a-50f ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, tj. pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, kolejarzy i górników. Wiek
emerytalny tych ubezpieczonych, zależnie od zawodu i rodzaju wykonywanej pracy, wynosi
od 40 do 55 lat dla kobiet i od 45 do 60 lat dla
mężczyzn. Cztery lata ochronne ustalane są
w tym przypadku na podstawie obniżonego
wieku emerytalnego, który jest dla tych pracowników normalnym ustawowym wiekiem7.
Emerytura z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze może
być przyznana jedynie osobom, które nie osiągnęły powszechnego wieku emerytalnego. Pracownik z niższym wiekiem emerytalnym objęty jest ochroną do ukończeniu obniżonego wieku emerytalnego. Ochrona ta przysługuje pracownikowi tylko raz, nie może on ponownie
skorzystać z niej na cztery lata przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego, tj. 60
lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn8. Wiek pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, rodzaje prac i stanowisk ustala się na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze9. W celu ustalenia wieku ochronnego należy zawsze
dokonać oceny, jakim przepisom emerytalnym

podlega pracownik ze względu na zawód lub
rodzaj pracy.
Zakaz wypowiedzenia umowy o pracę ma
zastosowanie do pracowników, którzy weszli
w ochronny wiek przedemerytalny. Nie obowiązuje przed osiągnięciem tego wieku, nawet jeżeli przekroczenie nastąpiłoby w okresie wypowiedzenia po jego dokonaniu. Oznacza to, że
dla powstania zakazu przesłanka wieku przedemerytalnego musi być spełniona w chwili lub
przed wręczeniem wypowiedzenia10. Ochrona obowiązuje również w sytuacji, gdy osiągnięcie wieku emerytalnego przez pracownika nastąpi w trakcie biegu wypowiedzenia11. Ochrona przewidziana w art. 39 k.p. dotyczy pracownika, któremu kontynuowanie zatrudnienia umożliwi uzyskanie prawa do emerytury w normalnym trybie z uwzględnieniem obowiązującego
pracownika wieku emerytalnego powszechnego, podwyższonego lub obniżonego.
Od emerytury z obniżonym wiekiem emerytalnym należy odróżnić tzw. wcześniejszą emeryturę przewidzianą w art. 29 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, gdzie ubezpieczeni mogą przejść na emeryturę po ukończeniu 55 lat (kobieta) i 60 lat
(mężczyzna), jeżeli mają odpowiedni okres składkowy i nieskładkowy albo mają odpowiedni okres
składkowy i nieskładkowy i zostali uznani za całkowicie niezdolnych do pracy. W tym przypadku
wiek, który daje możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę, nie jest wiekiem emerytalnym w rozumieniu przepisów art. 39 k.p. 12 Podstawą do ochrony nie jest również art. 88 Karty
Nauczyciela, zgodnie z którym nauczyciele mający 30-letni okres zatrudnienia, w tym 20 lat
wykonywania pracy w szczególnym charakterze,
zaś nauczyciele szkół, placówek, zakładów specjalnych oraz zakładów poprawczych i schronisk
dla nieletnich mający 25-letni okres zatrudnienia, w tym 20 lat wykonywania pracy w szczególnym charakterze w szkolnictwie specjalnym,
mogą – po rozwiązaniu na swój wniosek stosunku pracy – przejść na emeryturę. Prawo do wcześniejszej emerytury zawsze wiąże się z wnioskiem o jej przyznanie, podczas gdy prawo
do emerytury w normalnym trybie powstaje
z mocy samego prawa13.
Opisywana ochrona nie ma również zastosowania do świadczenia przedemerytalnego przyznawanego na podstawie przepisów ustawy z 30
kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych14, które jest jedynie przejściowym zabezpieczeniem społecznym do czasu nabycia prawa do emerytury w wieku powszechnym15. Emerytura pomostowa przewidziana w ustawie z 19
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grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych16
również jest świadczeniem okresowym, do którego prawo ustaje z dniem osiągnięcia przez
uprawnionego wieku emerytalnego 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn
(art. 16 pkt 2 ustawy o emeryturach pomostowych). Mimo iż emerytura pomostowa dotyczy
pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, wiek
pracownika, w którym powstaje prawo do emerytury pomostowej, nie może być traktowany jako obniżony wiek emerytalny pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach
lub w szczególnym charakterze. Tym samym
ochrona w odniesieniu do tych pracowników
powstaje na cztery lata przed osiągnięciem wieku emerytalnego17.

Zakazy i wyjątki
Ochrona pracownika w wieku przedemerytalnym dotyczy wyłącznie zakazu wypowiedzenia, nie ma natomiast zastosowania przy rozwiązaniu umowy o pracę w innych przypadkach,
np. bez wypowiedzenia, porozumienia stron.
W przypadku pracowników zatrudnionych
na podstawie powołania ochrona przedemerytalna została uregulowana odrębnie (art. 72 § 2
i 3 k.p.). Ustawodawca zagwarantował możliwość dalszego zatrudnienia odwołanemu pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż dwa
lata do nabycia prawa do emerytury. W razie odwołania pracownika organ odwołujący ma obowiązek zapewnić mu inną pracę, odpowiednią
do jego kwalifikacji. Jeżeli jednak pracownik nie
wyrazi zgody na podjęcie innej pracy, stosunek
pracy ulega rozwiązaniu z upływem okresu wypowiedzenia rozpoczynającego bieg od dnia zaproponowania innej pracy.
Ochrona przewidziana w art. 39 k.p. nie przysługuje w przypadku uzyskania przez pracownika prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (art. 40 k.p.) oraz ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy (art. 411 k.p.).
W świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego
z ochrony przed wypowiedzeniem nie skorzysta
również pracownik, który jest w wieku przedemerytalnym, ale trwające zatrudnienie nie umożliwi mu uzyskania uprawnień emerytalnych, tj.
z osiągnięciem wieku nie będzie posiadał odpowiedniego okresu zatrudnienia lub umowa o pracę zawarta na czas określony ulega rozwiązaniu
przed uzyskaniem wieku emerytalnego18. W opinii sądu w celu objęcia zakazem przed wypowiedzeniem prawo pracownika do emerytury
ma zostać zrealizowane w czasie trwającego ak-
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tualnie stosunku pracy. Celem ochrony jest skorzystanie przez pracownika z uprawnień emerytalnych.
Zakaz obejmuje wypowiedzenie wynikających z umowy warunków pracy i płacy, jednak
nie ma charakteru bezwzględnego. Na podstawie art. 43 k.p. pracodawca może wypowiedzieć
warunki pracy lub płacy pracownikowi, o ile stało się to konieczne ze względu na wprowadzenie nowych zasad wynagradzania dotyczących
ogółu pracowników zatrudnionych u danego
pracodawcy lub tej ich grupy, do której pracownik należy; bądź ze względu na stwierdzoną orzeczeniem lekarskim utratę zdolności do wykonywania dotychczasowej pracy albo niezawinioną
przez pracownika utratę uprawnień koniecznych
do jej wykonywania.
Ponadto dokonanie wypowiedzenia zmieniającego pracownikowi będącemu w wieku przedemerytalnym jest dozwolone na podstawie art. 5
ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 13 marca 2003 r.
o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników19. Pracodawca, który zatrudnia co najmniej 20 pracowników oraz dokonuje zwolnień grupowych lub indywidualnych,
w okresie objęcia szczególną ochroną przed wypowiedzeniem stosunku pracy pracownikowi
określonemu w art. 39 k.p. może wypowiedzieć
dotychczasowe warunki pracy i płacy. Jeżeli wypowiedzenie zmieniające powoduje obniżenie
wynagrodzenia ustawa gwarantuje przez cały
okres ochrony przed wypowiedzeniem dodatek
wyrównawczy (art. 5 ust. 6). Odmowa przyjęcia
warunków wypowiedzenia zmieniającego przez
pracownika w wieku przedemerytalnym będzie
skutkowała po upływie okresu wypowiedzenia
rozwiązaniem umowy o pracę. Wypowiedzenie
zmieniające warunki pracy i płacy pracownika,
którego stosunek pracy podlega szczególnej
ochronie, jest dopuszczalne jedynie w sytuacji,
gdy nie można zatrudnić pracownika na dotychczasowym stanowisku20.
Podsumowując, nie można pomijać kwestii
odpowiedzialności pracodawcy za nieprzestrzeganie przepisu art. 39 k.p. Rażące naruszenie przez
pracodawcę zakazu wypowiedzenia umowy o pracę pracownikowi, którego stosunek pracy był objęty ochroną przedemerytalną, uprawnia inspektora pracy do wszczęcia postępowania o popełnienie wykroczenia przeciwko prawom pracownika, określonego w art. 281 pkt 3 k.p.
starszy specjalista Artur Brzeziński
OIP Lublin

Skutkiem stopniowego podwyższania
wieku emerytalnego
jest konieczność ustalania przedemerytalnego wieku ochronnego dla każdego
pracownika indywidualnie, stosownie
do daty jego urodzenia, a także do warunków, jakie musi on
spełniać, aby uzyskać
prawo do emerytury.

16

Dz. U. z 2008 r. Nr 237, poz.
1656, z późn. zm.
17
Stanowisko Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z 23 listopada 2009 roku w sprawie
ochrony przed zwolnieniem
w wieku przedemerytalnym
osób uprawnionych do emerytur pomostowych („Rzeczpospolita” DF. 2009.284.3).
18
Wyroki Sądu Najwyższego:
z 22 marca 1977 r. (I PRN 24/77;
LEX nr 14370) i z 27 lipca 2011
r. (II PK 20/11; LEX nr 1026630).
19
Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz.
844, z późn. zm.
20
Wyrok Sądu Najwyższego
z 20 marca 2009 r. (I PK 185/08;
OSNP 2010 r., nr 21-22, poz.
259).
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Czas pracy

Andrzej Pawłowski

Pracownicy mobilni

Obowiązujące przepisy
prawa pracy nie nadążają za zmianami w gospodarce rynkowej.
W ostatnich latach sposób wykonywania pracy
ulegał ewolucji, stopniowo przechodził od modelu pracownika
stacjonarnego do pracownika mobilnego.
Brak zmian legislacyjnych w tym kierunku
sprawił, iż problemowi
stawić czoło muszą nie
tylko sądy, lecz także
inspektorzy pracy podczas rozpatrywania
skarg pracowników
mobilnych.

12

Brak uregulowania przez ustawodawcę
w przepisach definicji pracownika mobilnego powoduje wiele problemów interpretacyjnych. Kim jest pracownik mobilny? Na podstawie dostępnej literatury i orzecznictwa
mo że my wska zać naj waż niej sze ce chy.
Po pierwsze, jego praca opiera się na koniecz no ści sta łe go prze miesz cza nia się
od klienta do klienta po wyznaczonym obszarze, może to być zatem na przykład przedstawiciel handlowy, informatyk czy kierowca. Po drugie, podróż nie stanowi zjawiska
wyjątkowego, lecz jest normalnym wykonywaniem obowiązków pracowniczych. Po trzecie, świadczenie pracy odbywa się w ramach
zadaniowego systemu czasu pracy (pracownik może samodzielnie ustalać swój rozkład
czasu pracy). Po czwarte, miejscem pracy jest
pewien wskazany obszar geograficzny, a nie
miejsce, na przykład siedziba pracodawcy.
Po piąte, sposób określenia miejsca pracy takich pracowników musi być powiązany z rodzajem pracy (wyrok SN z 11 kwietnia 2001 r.,
I PKN 350/00).

Czas i miejsce pracy
W myśl art. 29 Kodeksu pracy przepisy
prawa wymagają, aby strony stosunku pracy
określiły miejsce świadczenia pracy. Sąd Najwyż szy w wy ro ku z 1 kwiet nia 1985 r.
(I PR 19/85) zdefiniował miejsce pracy jako
stały punkt w znaczeniu geograficznym bądź
pewien oznaczony obszar (strefę określoną
granicami jednostki administracyjnej podziału kraju lub w inny dostatecznie wyraźny sposób), w którym ma nastąpić świadczenie pracy. W przypadku pracowników mobilnych
mogą wystąpić dwa miejsca pracy – jedno
stałe (np. siedziba pracodawcy), a drugie ruchome, tj. określony obszar geograficzny (np.
województwo). Sąd Najwyższy uznał, iż „obok
stałego miejsca pracy strony mogą uzgodnić
inne, niestałe, zmienne, mobilne lub zmieniające się miejsca pracy w sposób dostatecznie określony” (wyrok SN z 9 lutego 2010
r., I PK 157/09). Reasumując, po pierwsze, mo-

im zdaniem nie jest dopuszczalne określenie
w umowie o pracę miejsca pracy poprzez
wskazanie na przykład obszaru całego kraju,
ponieważ taki zapis mógłby pozbawić pracownika świadczeń z tytułu podróży służbowych; po drugie, miejsce świadczenia pracy
pracownika mobilnego musi odzwierciedlać
rzeczywisty obszar, po którym pracownik będzie się stale przemieszczał.
Ze względu na specyfikę tego typu pracy
pracodawcy najczęściej korzystają z elastycznych systemów czasu pracy, takich jak na przykład zadaniowy czas pracy. Dzięki takiemu
systemowi pracownik mobilny może decydować o długości dnia pracy (liczbie przepracowanych godzin pracy). Powierzone zadania wykonuje samodzielnie, a w czasie pracy przemieszcza się od klienta do klienta.
Pracodawca, w porozumieniu z pracownikiem, ustala czas niezbędny do wykonania
powierzonych zadań, uwzględniając wymiar
czasu pracy wynikający z norm określonych
w art. 129 k.p. (8-godzinna dobowa i 40-godzinna tygodniowa norma czasu pracy). W myśl
art. 149 § 2 k.p. ustawodawca zwolnił pracodawcę z obowiązku ewidencjonowania godzin pracy w stosunku do pracowników objętych zadaniowym systemem czasu pracy.
Jak się do tego mają czynności kontrolne
inspektora pracy? Wskazany zapis może sprawić spore problemy w ustaleniu rzeczywistego czasu pracy, a co za tym idzie – pracy
w godzinach nadliczbowych. Sąd Najwyższy
w wyroku z 5 lutego 2008 r. (II PK 148/07) stanął na stanowisku, że wynikające z art. 140
k.p. wymaganie porozumienia z pracownikiem nie oznacza uzgodnienia, lecz konsultację. Brak takiego porozumienia nie powoduje nieskuteczności ustanowienia zadaniowego systemu czasu pracy, ale w razie sporu
rodzi po stronie pracodawcy obowiązek wykazania, że zadania powierzone pracownikowi były możliwe do wykonania w granicach
norm czasu pracy określonych w art. 129 k.p.
Dlatego tak ważną kwestią jest wskazanie
w umowie o pracę miejsca pracy oraz liczby
zadań do wykonania.

I P 4/2013

Dojazd do klienta
Definicja czasu pracy zamieszczona w Kodeksie pracy stanowi, że jest to czas, w którym
pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Sąd Najwyższy w wyroku z 16 października 2009 r.
(I PK 89/09) stwierdził, że czas dojazdu nie jest
czasem pracy, nawet wówczas, gdy pracownik świadczy pracę w ramach zadaniowego
czasu pracy. Zasadniczo czasem pracy będzie
czas przejazdu między różnymi miejscami wykonywania pracy oraz powrotu do miejsca,
w którym pracownik ma obowiązek się stawić. Warto dodać, że czas pracy liczony od momentu stawienia się w wyznaczonym miejscu
(np. w celu pobrania samochodu służbowego) a następnie przejazd do pierwszego klienta będzie również zaliczony do czasu pracy
pracownika mobilnego.
Wszystko wydawało się oczywiste do czasu pojawienia się dwóch orzeczeń Sądu Najwyższego, które zaprezentowały odmienne
poglądy. SN w wyroku z 27 stycznia 2009 r.
(II PK 140/08) uznał, że czas pracy przedstawiciela handlowego wykonującego obowiązki na pewnym obszarze geograficznym może być liczony od wyjścia z domu do chwili
powrotu. Z kolei w wyroku z 3 grudnia 2008 r.
(I PK 107/08) SN stwierdził, że czas pracy w rozumieniu art. 128 k.p. rozpoczyna się od wyjazdu pracownika handlowego z mieszkania – w sytuacji, gdy pracodawca nie zorganizował dla niego żadnego miejsca, które
mogłoby być traktowane jako zamiejscowa
siedziba pracodawcy, a praca polegała w całości na wykonywaniu zadań w placówkach
handlowych, do których pracownik dojeż-

dżał samochodem z zajmowanego przez siebie mieszkania; czas ten obejmuje również
powrót do mieszkania po wykonaniu zasadniczego zadania pracowniczego. W uzasadnieniu do wyroku SN wyraził pogląd, że czas
pracy obejmuje czas od momentu wyjazdu
z mieszkania (pracownik rozpoczynał tam
bezpośrednie czynności przygotowawcze
do wykonania zadania) oraz czas powrotu
do miesz ka nia po za koń cze niu za da nia
(w mieszkaniu pracownik kończył pracę, pisząc m.in. raport dzienny).
Powyższe orzecznictwo pokazuje, iż kwestie dojazdu pracowników mobilnych zależą
od okoliczności konkretnego przypadku i tak
naprawdę mogą komplikować sprawy związane z rozliczaniem godzin.

Nadgodziny i podróże
W każdym z systemów czasu pracy mogą
wystąpić godziny nadliczbowe, w zadaniowym czasie pracy również, nawet jeżeli pracodawca ustalił rozsądny obszar geograficzny, a wymiar czasu pracy uwzględniał normy
czasu pracy przewidziane w art. 129 k.p. SN
potwierdził, że nawet w przypadku przedstawicieli handlowych nadgodziny nie mogą
być stałym elementem ich pracy, nawet jeśli
podróżują oni tylko w ramach swojego geograficznego miejsca pracy i samodzielnie organizują sobie pracę. Na uwagę zasługuje
tak że wy rok SN z 4 sierp nia 1999 r.
(I PKN 181/99), w którym jest mowa o tym, że
nazwanie czasu pracy zadaniowym nie wyłącza stosowania przepisów o wynagrodzeniu
za pracę w godzinach nadliczbowych. Nadgodziny mogą wystąpić wówczas, gdy pracodawca powierza pracownikowi zadania

Miejsce pracy powinno
być ustalone w taki sposób, aby zatrudniony miał
możliwość wykonać swoje
obowiązki, dojechać i wrócić w ramach dobowej
i tygodniowej normy czasu
pracy w przyjętym okresie
rozliczeniowym
(wyrok SN z 11 kwietnia 2001 r., I PKN 350/00).

w takim wymiarze, że ich wykonanie przy normalnym natężeniu pracy nie jest możliwe
w ramach norm czasu pracy, bądź w przypadku powierzenia pracownikowi zadań innych niż ustalone zgodnie z art. 140 k.p.
Zgodnie z art. 775 k.p. pracownik znajduje się w podróży służbowej, jeżeli wykonuje
zadanie służbowe na polecenie pracodawcy
poza miejscowością, w której znajduje się
siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy. Orzecznictwo wyróżnia dwa rodzaje podróży służbowej. Podróż typowa
charakteryzuje się tym, że w zakresie obowiązków pracownika podróż stanowi zjawisko wyjątkowe i incydentalne oraz że w czasie podróży pracownik nie jest zobowiązany
do świadczenia pracy. Z kolei podróż nietypowa obejmuje ciągłe przemieszczanie się
pracownika z jednego do innego miejsca
wykonywania zadań na wyznaczonym obszarze geograficznym. Nietypowa podróż służbowa stanowi integralny element wykonywania pracy w ramach tzw. ruchomego miejsca pracy, wobec czego w całości podlega zaliczeniu do czasu pracy (wyrok SN z 23 czerwca 2005 r., II PK 265/04). Z kolei w opinii SN
wyrażonej w wyroku z 11 kwietnia 2001 r.
(I PKN 350/00) nie jest podróżą służbową
stałe wykonywanie zadań w różnych miejscowościach i terminach, których wyboru
dokonuje każdorazowo sam pracownik w ramach uzgodnionego rodzaju pracy.

Podsumowanie
Tematyka czasu pracy pracowników mobilnych nie należy do prostych, zwłaszcza że
zobowiązania pracownicze ulegają ciągłym
przemianom, wymuszanym przez gospodarkę rynkową. W ostatnim czasie możemy obserwować wzrost liczby pracowników, których praca polega na stałym przemieszczaniu się w trakcie wykonywania obowiązków.
Na podstawie orzeczeń SN, przedstawionych
w niniejszym artykule, możemy zauważyć,
że do każdej sprawy związanej z pracownikami mobilnymi należy podchodzić indywidualnie. Dlatego też w celu sprawnego rozstrzygania ewentualnych sporów pracodawcy powinni jak najdokładniej określać w umowie o pracę miejsce wykonywania pracy, aby
fak tycz nie od po wia da ło ono ob sza ro wi,
na którym pracownik wykonuje swoje zadania. Przedstawiona sytuacja oraz niejednoznaczność orzeczeń SN skłaniają do jak najszybszego uregulowania tych zagadnień
przez ustawodawcę.
inspektor Andrzej Pawłowski
OIP Poznań
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Olimpiada
Młodych Producentów Rolnych
Pod patronatem honorowym Iwony Hickiewicz, głównego inspektora pracy, odbył
się 7 i 8 marca bieżącego roku krajowy finał XXXI Olimpiady Młodych Producentów
Rolnych, którego głównym organizatorem
był Związek Młodzieży Wiejskiej. Dla jednego z laureatów Państwowa Inspekcja Pracy
ufundowała nagrodę rzeczową, laptopa,
którą wręczył Jakub Chojnicki, kierownik
Sekcji Prewencji Departamentu Prewencji
i Promocji Głównego Inspektoratu Pracy.
Do pierwszej części finału, którą przeprowadzono w Świętokrzyskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach, zakwalifikowano 69 osób z całej Polski. Uczestnicy musieli rozwiązać pisemny test składający się z 50 pytań. 30
osób z najwyższą liczbą punktów zakwalifikowało się do części praktycznej olimpiady. Jej elementem była prezentacja
pod nazwą: „Wybrane elementy bezpieczeństwa i ochrony
pracy w rolnictwie”, przygotowana przez Stanisława Golmento z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach.
Kolejnego dnia w centrum targowym w Kielcach odbyła
się druga część krajowego finału Olimpiady Młodych Producentów Rolnych, a zakwalifikowało się do niej dziesięciu
uczestników, którzy zdobyli najwięcej punktów z testu i części praktycznej. Następnie odpowiadali na losowane zestawy pytań przed komisją konkursową, której przewodniczył
prof. dr hab. inż. Norbert Marks z Uniwersytetu Rolniczego
w Krakowie.

Ostateczna liczba uzyskanych punktów, będąca sumą
ocen wszystkich członków komisji, pozwoliła wyłonić zwycięzców. W kolejności od pierwszego byli to: Dariusz Nowastowski, Piotr Bednarczyk, Krzysztof Woźniak, Rafał Rynglewski, Andrzej Szubert.
Wszyscy laureaci otrzymali specjalne nagrody pieniężne
lub laptopy oraz pilarki spalinowe. Dodatkowo, oprócz aparatów fotograficznych dla zwycięskiej trójki, każdy z finalistów został uhonorowany pucharem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz statuetką ufundowaną przez tygodnik „Zielony Sztandar”.
W ogłaszaniu wyników olimpiady i wręczaniu nagród
uczestniczyli m.in. wiceminister rolnictwa Tadeusz Nalewajk, marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz, prezes Targów Kielce Andrzej Mochoń oraz zastępca
okręgowego inspektora pracy w Kielcach Jan Jóźwik.

AGROTECH
Targi AGROTECH i LAS-EXPO zgromadziły ponad 600 firm z 19 krajów. Wystawy zlokalizowano na blisko 60
tysiącach metrów kwadratowych. Siedem stałych hal wystawienniczych i pięć usytuowanych w specjalnych
namiotach odwiedziło ponad 55 tysięcy ludzi.
Iwonę Hickiewicz, głównego inspektora pracy, podczas targów reprezentował Jakub Chojnicki, kierownik Sekcji Prewencji Departamentu Prewencji i Promocji Głównego Inspektoratu Pracy. Odczytał list intencyjny
oraz wręczył nagrodę laureatowi Olimpiady Młodych Producentów Rolnych.

W centrum targowym w Kielcach odbyły
się od 8 do 10 marca bieżącego roku Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej
AGROTECH oraz Targi Przemysłu Drzewnego i Gospodarki Zasobami Leśnymi
LAS-EXPO. Okręgowy Inspektorat Pracy
w Kielcach zorganizował stoisko informacyjno-promocyjne, przy którym
udzielano porad prawnych i przekazywano wydawnictwa Państwowej Inspekcji
Pracy. Podczas targów odbył się finał
ogólnopolskiej Olimpiady Młodych Producentów Rolnych, której patronem był
m.in. główny inspektor pracy.
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Promocja systemowego zarządzania bezpieczeństwem pracy
Zagadnienia systemowego zarządzania
bezpieczeństwem pracy mieszczą się w szerokim pojęciu zadań promocyjnych zmierzających do zapewnienia przestrzegania
prawa pracy, a wynikających z ustawy
o Państwowej Inspekcji Pracy.
Wiele przedsięwzięć w tej dziedzinie prowadzi od kilku
lat Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach. Pierwsze z nich
miały miejsce pod koniec lat 90., w ramach konkursu PIP „Zarządzanie bezpieczeństwem pracy”. Wiązały się one z dotarciem do tych pracodawców, którzy rozważali możliwość
wprowadzenia rozwiązań systemowych w zakresie zarządzania bezpieczeństwem pracy. Wówczas podejmowano
również starania o uwzględnienie tej tematyki przez przedsiębiorstwa, które wdrażały systemy zapewnienia jakości.
Kwestie systemowego zarządzania bezpieczeństwem pracy (SZ BHP) były również uwzględniane w innych projektach
prewencyjno-informacyjnych okręgu. Wśród nich był „Zakładowy Program Ochrony Słuchu”, realizowany w latach 20012005 wspólnie z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy
w Kielcach. Równolegle z problematyką zwalczania hałasu
kontynuowano działania mające na celu upowszechnianie
zasad systemowego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, w tym zwłaszcza metodyki oceny ryzyka zdrowotnego, badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, szkoleń bhp i profilaktycznych badań lekarskich, a na podstawie gromadzonych danych – zarządzanie ryzykiem zawodowym.

W Grupie Ożarów S.A.
Szczególne zainteresowanie tą problematyką wykazała,
uczestnicząca w Programie Ochrony Słuchu Grupa Ożarów S.
A., należąca do irlandzkiego koncernu CRH. W przedsiębiorstwie tym od końca lat 90. funkcjonował system zapewnienia jakości, ale kierownictwo spółki, wspierane przez władze
koncernu, było zainteresowane rozszerzeniem zarządzania
systemowego na inne płaszczyzny funkcjonowania przedsiębiorstwa. Podjęta wówczas współpraca z OIP w Kielcach

przyczyniła się do wdrożenia w 2008 r. pełnego systemu,
rozszerzonego o zarządzanie środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy. Wspólne działania nie zakończyły się
jednak z chwilą jego wdrożenia w przedsiębiorstwie. W kolejnych latach zaplanowano rozszerzenie współpracy o zagadnienia związane z funkcjonowaniem SZ BHP.
Współpraca OIP w Kielcach z Grupą Ożarów S.A. zaowocowała seminarium zorganizowanym 24 i 25 listopada 2010 roku. W spotkaniu pn. „Praktyczne aspekty wdrażania i funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy na przykładzie Grupy Ożarów S.A.” wzięli udział: główny inspektor pracy oraz inspektorzy pracy nadzorujący cementownie na terenie całego kraju. Celem seminarium było przedstawienie inspektorom pracy zasad wdrażania i funkcjonowania
systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy na przykładzie cementowni Grupy Ożarów S.A. Uczestnicy zapoznali
się również z praktycznymi zagadnieniami dotyczącymi nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem SZ BHP, wprowadzaniem modyfikacji, działań korygujących oraz planowania
przedsięwzięć w ramach systemu.
Kolejnym wspólnym przedsięwzięciem była konferencja
„Zarządzanie bezpieczeństwem pracy – dobre praktyki”, zorganizowana w maju 2011 roku w Małogoszczy przez Lafarge
Cement S.A. i OIP w Kielcach, przy współudziale Okręgu
Świętokrzyskiego Związku Zawodowego „Budowlani”. Celem spotkania było przedstawienie zasad funkcjonowania
systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz
stosowania dobrych praktyk w zakresie zapewnienia pracownikom bezpiecznych warunków pracy.
Szkolenie dla pracodawców z powiatów ostrowieckiego,
sandomierskiego, staszowskiego i opatowskiego, zorganizowane w czerwcu 2011 roku, było następną inicjatywą OIP
w Kielcach i Grupy Ożarów S.A. W trakcie spotkania, obok zagadnień prezentowanych przez inspektorów pracy dotyczących projektów prewencyjno-promocyjnych realizowanych
przez PIP, przedstawiono zagadnienia odnoszące się do systemowego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
w oparciu o doświadczenia Grupy Ożarów S.A., ze wskazaniem możliwości
ich praktycznego wykorzystania przez
innych pracodawców.

Kampania Bezpieczeństwa Wykonawców
W listopadzie 2011 roku w Ożarowie odbyło się seminarium szkoleniowe zorganizowane przez Grupę Ożarów S.A.
przy współpracy OIP w Kielcach oraz Centralnego Instytutu
Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie. Zainaugurowało ono Kampanię Bezpieczeństwa Koncernu CRH – Bezpieczeństwo Wykonawców w Grupie Ożarów S.A. Jej celem było przedstawienie wymagań w zakresie
bhp stawianych przedsiębiorstwom realizującym prace remontowo-budowlane na rzecz Grupy Ożarów S.A. i pomoc
tym podmiotom w spełnieniu przyjętych standardów bezpieczeństwa. W kampanię zaangażowani byli również pracownicy nadzoru techniczno-inwestorskiego oraz społeczni
inspektorzy pracy Grupy Ożarów S.A.
Uczestnikom seminarium przedstawiono zagadnienia
związane z realizowanym przedsięwzięciem, w tym referaty
przedstawicieli: CIOP-PIB – „Ku bezpiecznej pracy”, Grupy
Ożarów S.A. – „Ocena ryzyka zawodowego podczas wykonyPre zes za rzą du, dy rek tor ge ne ral ny Gru py Oża rów S.A.
Andrzej Ptak przedstawił zebranym zakres i skalę działań podjętych w ramach kampanii. Wskazał również ogrom pracy, jaką wykonano, realizując przedsięwzięcie – dokonano przeglądu dokumentacji i procedur w wielu firmach, poddano szczegółowej weryfikacji przygotowane przez pracodawców oceny ryzyka zawodowego, przeszkolono pracowników tych przedsiębiorstw. Wnioski
z przeprowadzonych analiz zostały zrealizowane. W swoim wystąpieniu prezes podkreślił również rolę współpracy z inspekcją
pracy, która również przyczyniła się do zapewnienia wysokich
standardów bhp. Była partnerem i merytorycznym doradcą, a nie
tylko instytucją kontrolną.
wania prac szczególnie niebezpiecznych: obserwacje”, OIP w
Kielcach – „Ocena ryzyka zawodowego przy pracach remontowo-budowlanych: prace na wysokości”. OIP w Kielcach zorganizował też dla uczestników spotkania stoisko informacyjne z poradami prawnymi, udzielanymi pod szyldem kampanii społecznej „Poznaj swoje prawa w pracy”, prowadzonej
przez Państwową Inspekcję Pracy. W spotkaniu wzięło udział 39

pracodawców, 38 pracowników nadzoru technicznego Grupy Ożarów S.A. oraz pięciu społecznych inspektorów pracy.
W związku z Kampanią Bezpieczeństwa Wykonawców
w marcu ubiegłego roku zorganizowano spotkanie przedstawicieli przedsiębiorstw realizujących prace remontowoPonieważ działania koncernu w Kampanii Bezpieczeństwa Wykonawców wpisują się w przedsięwzięcia PIP służące bezpieczeństwu
pracy w różnych dziedzinach gospodarki, w tym szczególnie o znacznym nasileniu zagrożeń zawodowych, inspekcja pracy przystąpiła
do współpracy z Grupą Ożarów S. A., udzielając pomocy merytorycznej organizatorom kampanii. Pomoc ta nie była skierowana wyłącznie do jednego podmiotu, a dotyczyła 40 przedsiębiorstw, w których
prace wykonuje ponad 800 pracowników. W kampanii, trwającej
od września 2011 r. do lutego 2012 r., przeszkolono pracodawców
i pracowników, udostępniono materiały pomocnicze oraz dokonano
weryfikacji zarówno przygotowania firm do pracy, jak i sposobu realizacji zleconych zadań.
-budowlane na rzecz Grupy Ożarów S.A. Pracodawcom przekazano materiały szkoleniowe przygotowane przez koncern
CRH oraz OIP w Kielcach. W zestawach szkoleniowych znalazły się pakiety wydawnictw PIP odnoszące się do bhp, w tym
z zakresu organizowania i prowadzenia prac budowlanych,
zbiór przepisów, filmy instruktażowe, instrukcje i opracowania dotyczące bezpieczeństwa pracy w budownictwie oraz
materiały pomocnicze do prowadzenia szkoleń bhp pracowników. W spotkaniu obok pracodawców wzięło udział kilkudziesięciu pracowników, w tym kilku społecznych inspektorów pracy.
W kolejnym etapie współdziałania kieleckiego okręgu i Grupy Ożarów S.A. zorganizowano i przeprowadzono w maju zeszłego roku dwa seminaria. Pierwsze pod hasłem „Bezpieczeństwo pracy w budownictwie”, w ramach programu informacyjno-prewencyjnego PIP, było skierowane do przedstawicieli
firm budowlanych z terenu woj. świętokrzyskiego, tj. do pracodawców, kierowników budów oraz pracowników służb bhp.
Uczestnikom spotkania przekazano pakiety materiałów szkoleniowych w postaci wydawnictw PIP oraz płyty CD, przygotowane specjalnie na to szkolenie przez OIP w Kielcach, a za-

wierające niezbędne materiały informacyjno-szkoleniowe z zakresu problematyki bezpieczeństwa pracy w budownictwie (podstawowy zbiór
przepisów prawnych, pakiet do szkoleń bhp pracowników budowlanych,
wydawnictwa i artykuły). Dzięki staraniom organizatorów uczestnikom
udostępniono również, wydane nakładem ZUS, płyty DVD zawierające
aplikację „Interaktywna symulacja komputerowa zdarzeń wypadkowych
przy pracy w budownictwie”, pomocną w procesie szkoleń bhp pracowników.
Podczas następnego spotkania podsumowano przedsięwzięcia realizowane przez Grupę Ożarów S.A. w ramach Kampanii Bezpieczeństwa Wykonawców CRH Polska. Ich celem było usprawnienie systemu
zarządzania bezpieczeństwem pracy wykonawców zewnętrznych, wykonujących prace remontowo-budowlane na rzecz spółek CRH Polska.
W trakcie konferencji chętnie zabierali głos przedstawiciele firm wykonujących pracujących na rzecz Grupy Ożarów S.A. Pracodawcy podkreślali bardzo skrupulatne sprawdzanie, w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przedsiębiorstw chętnych do współpracy z Grupą, w tym
przygotowanie kadry oraz pracowników do realizacji zadań. W tych
działaniach nie zostawiono firm bez pomocy, przeprowadzono bowiem
cykl szkoleń dla pracowników, zapoznając ich z wymaganiami bhp obowiązującymi w Grupie przy wykonywaniu konkretnych prac. Udostępniono materiały szkoleniowe oraz procedury i instrukcje bhp robót, których wykonania miały się podjąć poszczególne firmy.

Kampania Bezpieczeństwa
„Prace na wysokości”
W 2012 roku kierownictwo koncernu CRH zaplanowało działania
w ramach kolejnego projektu dotyczącego bezpieczeństwa pracy podczas wykonywania robót na wysokości. Okręgowy Inspektorat Pracy
w Kielcach przystąpił po raz kolejny do współpracy, udzielając organizatorom kampanii pomocy merytorycznej.
W ramach przedsięwzięcia od października ubiegłego roku przedsiębiorstwa Grupy CRH Polska podjęły zakrojone na szeroką skalę działania zmierzające do osiągnięcia najwyższych standardów bezpieczeństwa dotyczących organizacji i prowadzenia prac na wysokości. Objęto
nimi zarówno pracowników spółek grupy, jak i zatrudnionych w przedsiębiorstwach działających na rzecz CRH Polska. Ogółem kampania dotyczy ok. 300 przedsiębiorstw, w których prace wykonuje kilka tysięcy
zatrudnionych.
W związku z tym przedsięwzięciem w lutym bieżącego roku w przedsiębiorstwach grupy w Ożarowie oraz w Rejowcu Fabrycznym odbyły
się seminaria szkoleniowe. Ich uczestnikami byli pracownicy nadzoru
techniczno-inwestorskiego oraz społeczni inspektorzy pracy spółki.
Na zaproszenie okręgowego inspektora pracy w Kielcach do kampanii
przyłączyło się również kierownictwo i inspektorzy pracy OIP w Lublinie, reprezentowane przez Piotra Skwarka, zastępcę okręgowego
inspektora pracy ds. nadzoru w Lublinie.
W swoich wystąpieniach przedstawiciele Grupy Ożarów S.A. zapoznali zebranych z podjętymi inicjatywami oraz ich realizacją. W ocenie
organizatorów już teraz, mimo iż jest to dopiero półmetek kampanii,
można wskazać wymierne efekty prowadzonych działań, które zapewniają bezpieczne warunki pracy zatrudnionym. Przeprowadzono m.in.
przeglądy instrukcji i procedur dotyczących prac na wysokości, audyty
przestrzegania instrukcji i procedur podczas wykonywania tych prac,
przeglądy wykorzystywanego sprzętu ochronnego do tego typu robót
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oraz zawiesi, przeglądy środków ochrony indywidualnej
do prac na wysokości oraz uzupełniono wyposażenie pracowników w tym zakresie. Ponadto zweryfikowano potrzeby i wykonano znaczną liczbę dodatkowych punktów kotwiących, które będą wykorzystywane przy pracach remontowo-modernizacyjnych.
„Wspólne podejmowanie działań, wpisujących się zarówno w zakres prowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy kampanii prewencyjno-informacyjnych, jak i zbieżnych z wizją zapewnienia bezpiecznych warunków pracy, prezentowaną przez koncern CRH i wdrażaną w praktyce przez Zarząd Grupy Ożarów S. A., może być przykładem właściwego, wręcz wzorowego współdziałania instytucji
państwowego nadzoru nad warunkami pracy z pracodawcą.” (z listu z podziękowaniami skierowanymi do głównego inspektora pracy za współpracę Grupy Ożarów S.A. z OIP w Kielcach)
Inspektorzy pracy podczas seminariów przedstawili zasady bezpieczeństwa w zakresie organizacji i prowadzenia prac
na wysokości oraz wymagania dotyczące eksploatacji maszyn
i urządzeń. Uczestnikom przekazano zestawy materiałów szkoleniowych na temat bhp przy pracach na wysokości, w tym
opracowane przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach,
a także przygotowane specjalnie dla celów tej kampanii pakiety multimedialne na płytach CD. Ponadto udostępniono
wiele wydawnictw Państwowej Inspekcji Pracy poświęconych
tematyce bhp, w szczególności obejmujących zagadnienia
będące przedmiotem prowadzonej kampanii. Materiały te będą wykorzystane do szkoleń bhp zarówno pracowników CRH
Polska, jak i podmiotów wykonujących prace na rzecz koncernu. Działania objęte kampanią prowadzone są również w innych przedsiębiorstwach CRH Polska, a ocena realizacji przedsięwzięcia zostanie przedstawiona na konferencji, która odbędzie się w czerwcu bieżącego roku.
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Zdaniem organizatorów podejmowanie tego typu wspólnych projektów promocyjnych z przedsiębiorstwami, obejmujących zagadnienia związane z propagowaniem dobrych
praktyk w zakresie bezpieczeństwa pracy, w tym na wysokości, powinno przynieść oczekiwane efekty. Należy mieć również nadzieję, że takie formy współpracy Państwowej Inspekcji Pracy z pracodawcami, ukierunkowane w szczególności na wszechstronną pomoc merytoryczną, spotkają się
zainteresowaniem i zaangażowaniem również innych pracodawców.
główny specjalista Jerzy Janusz
OIP Kielce

Wydawca dziękuje Grupie Ożarów S.A.
za udostępnienie zdjęć ilustrujących
publikację.

lejnym awariom. Zespół OIP w Warszawie szczegółowo przeanalizował wielotomową dokumentację przedłożoną przez
konsorcjum realizujące inwestycję, przesłuchał kilkadziesiąt
osób, które miały związek z awarią, a następnie wskazał kilkanaście przyczyn i nieprawidłowości, jakie mogły mieć
wpływ na zaistniałe zdarzenie.

Kłopoty z metrem
Podczas wykonywania wykopu podstropowego na poziomie -3 stacji C11 „Świętokrzyska” na budowie II linii metra
w Warszawie nastąpił niekontrolowany wypływ wód i rozwodnionego gruntu do wnętrza stacji. Spowodował on uszkodzenie
sieci wodociągowej, elektrycznej, cieplnej
i gazowej na skrzyżowaniu ulic Świętokrzyskiej i Szkolnej.
Do zdarzenia doszło w godzinach rannych 5 października 2012 r. W związku z tym, że w sąsiedztwie miejsca, w którym doszło do awarii, znajdują się budynki – przy ulicy Świętokrzyskiej 20 i Marszałkowskiej 136 – ewakuowano prawie
stu mieszkańców. Wobec wykazanych przez monitoring granicznych odchyleń we wszystkich kierunkach budynku przy ulicy Świętokrzyskiej natychmiast podjęto też decyzję o zabezpieczeniu jego fundamentów. W pierwszej kolejności wypełniono betonem powstałe zapadlisko i utwardzono grunt
w bezpośredniej bliskości zagrożonego budynku. Na bieżąco monitorowano ewentualne odchylenia ścian. Badania
gruntu przy budynku wykazały poważne rozluźnienie jego
naturalnej struktury. Wymagało to podjęcia niestandardowych działań zapobiegawczych dla zabezpieczenia stabilności budynku. Awaria na stacji C11 „Świętokrzyska” ze względu na skutki przypomina nieco awarię na stacji C13 „Powiśle”, do której doszło w sierpniu 2012 r.
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Bezpośrednią przyczyną awarii technicznej było hydrauliczne przebicie pionowo biegnących warstw wodonośnych
na skutek przekroczenia w tym miejscu krytycznego gradientu ciśnienia hydraulicznego. To spowodowało nagłą utratę ich stateczności oraz wpływ wody z gruntem do dolnej
przestrzeni stacji C11. Za tą przyczyną przemawia skomplikowana budowa geologiczna w tym rejonie stacji metra oraz

szczelinowych tylko do głębokości 25 m poniżej poziomu terenu. Wynikało to prawdopodobnie z możliwości technologicznych wykonawcy. Jest to jednak niezgodne z przepisami
i wymogami właściwego zabezpieczenia ścian pod względem szczelności. Istnieje podejrzenie, że na skutek braku
uszczelnienia na styku ścian szczelinowych powstała wyrwa
gruntu z wykopu, w betonowej ścianie powstał otwór, przez
który woda i grunt znalazły ujście do stacji. Taką tezę formułuje konsorcjum realizujące budowę II linii metra.
Inspektorzy pracy stwierdzili w sumie 13 nieprawidłowości, które mogły mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na to,
co wydarzyło się na budowie stacji C11 „Świętokrzyska”
w Warszawie. Wyniki ustaleń zespołu pozwoliły sformułować wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej osoby posiadającej samodzielną
funkcję techniczną w budownictwie. Skierowano pismo

prawdopodobnie zbyt krótkie ściany szczelinowe w wielu
miejscach, które zakończone zostały jeszcze w piaskach, nie
dogłębione do stropu gruntów spoistych.
Nie bez wpływu na zaistniałą awarię był też wybór przez
wykonawcę sposobu odwadniania wykopów na poziomie -3
stacji – powierzchniowo zamiast odwadniania wgłębnego
(studniami lub igłofiltrami). Wykonawca kierował się prawdopodobnie tym, iż metoda ta jest łatwiejsza i pociąga za sobą
znacznie mniejsze koszty. Nie zdawał sobie sprawy z konsekwencji takiej decyzji i możliwych zagrożeń. Przyjęty sposób
odwadniania nie spowodował obniżenia poziomu wód w warstwach wodonośnych i nie zmniejszył ciśnienia powstałego
w związku z głęboko wbudowaną w grunt stacją metra.
Kontrola wykazała ponadto nieprawidłowości przy realizacji ścian szczelinowych w zakresie hermetyzacji. Nie zamontowano bowiem uszczelek na stykach ścian szczelinowych
poniżej rzędnej płyty dennej. Uszczelki te zostały, jak oświadcza wykonawca, umieszczone na stykach elementów ścian

do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście, by ta określiła, czy podane okoliczności nie wypełniają znamion czynu
zabronionego przewidzianego ustawą – Kodeks karny.
Okoliczności awarii, przyczyny i stwierdzone nieprawidłowości oraz uwagi do dokumentacji i realizacji tego typu
obiektów mogą stanowić doskonały materiał poznawczy
i pomocniczy dla inspektorów pracy, którzy nie obawiają się
największych wyzwań, jakie niesie ze sobą ten odpowiedzialny zawód. Mimo uwag, jakie mieli inspektorzy pracy
do sposobu realizacji i organizacji pracy, można było też zauważyć wiele pozytywnych i dobrych praktyk, wartych powielania w polskim budownictwie. Zaobserwowano także
wiele „białych plam”, dziedzin wymagających podjęcia natychmiastowych działań regulacyjnych. W przeciwnym razie
potęgować się będą trudności związane z cyklami inwestycyjnymi w Polsce.
nadinspektor Waldemar Spólnicki
OIP Warszawa

Przyczyny i skutki

W związku z awarią okręgowy inspektor pracy w Warszawie powołał specjalny zespół do zbadania przyczyn i okoliczności tego zdarzenia jako potencjalnie wypadkowego
i o niewykluczonych zagrożeniach publicznych. Już pierwszego dnia nakazano opracowanie instrukcji bezpiecznego
wykonywania prac naprawczych, a także przeszkolenie wszystkich pracowników i zastosowanie odpowiednich procedur
bezpieczeństwa. W wystąpieniu do konsorcjum realizującego budowę II linii metra zespół kontrolujący podkreślił konieczność przeanalizowania wszystkich obiektów i struktur
geologicznych zalegających wokół pod kątem podobnych
awarii, związanych z napływem wód z poziomów wodonośnych. Przeprowadzona analiza wykazała, że trzeba dokonać
pewnych prac dodatkowych i zabezpieczających na innych
obiektach budowy II linii metra, co być może zapobiegło ko-
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Bezpieczeństwo
z dyplomem
Kiedy 20 lat temu zaczynali działalność, pracowali na maszynach do szycia, które wymagały konserwacji przez dwie godziny
dziennie. Takie przestoje utrudniały realizację zamówień, ale poradzili sobie dzięki wytrwałości i strategicznym decyzjom. Dziś też
nie osiadają na laurach. Rok temu właściciele firmy „PARTNER” Danuta i Kazimierz Świątoniowscy z Rzeszowa zdobyli Dyplom
Państwowej Inspekcji Pracy, co wpłynęło
na komfort i bezpieczeństwo ich pracy.
– Pierwsze kroki stawialiśmy w czasach, gdy po towar kolejki ustawiały się już w nocy – wspominają właściciele firmy
krawieckiej w Rzeszowie. – W zakładzie wręcz nie nadążano
z produkcją. Jako jedni z nielicznych w tej branży wprowadziliśmy specjalne maszyny do wszywania gumy, potocznie
nazywane gumiarkami. Sprawna krawcowa na stebnówce
szyła sto sztuk wyrobu, na gumiarce w tym samym czasie
mogła zrobić nawet dwa tysiące. W ten sposób większa część
załogi nie była zbyt mocno obciążona pracą. Dziś czasy są
zupełnie inne, nie możemy sobie pozwolić na żadne przestoje, ponieważ generują wyłącznie koszty.
Kazimierz Świątoniowski w latach 90. należał do Rzeszowskiego Klubu Przedsiębiorczości. Jego członkowie w każdą sobotę spotykali się z przedstawicielami różnych instytucji i urzędów, rozmawiali o sprawach związanych z prowadzeniem biznesu. Była to dla nich świetna okazja, by poznać
na przykład przepisy dotyczące opodatkowania działalności, z którymi większość przedsiębiorców wcześniej nie miała do czynienia. Mogli też bliżej przyjrzeć się działaniom poszczególnych urzędów, także tych kontrolnych, poznać ich
specyfikę. To bez wątpienia przyczyniło się do większej troski o biznes i miało w efekcie wpływ na przystąpienie do programu „Zdobądź dyplom PIP”.

Cenna diagnoza
O programie prewencyjnym Państwowej Inspekcji Pracy
Danuta i Kazimierz Świątoniowscy usłyszeli od inspektora
pracy. Następnie dzięki informacjom zamieszczonym na stronie internetowej poznali wszystkie szczegóły. Dowiedzieli
się, że dzięki udziałowi w programie mogą samodzielnie
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skorygować ewentualne nieprawidłowości w firmie, zweryfikować je na podstawie specjalnej listy kontrolnej, a następnie poddać się sprawdzającemu audytowi. Lista kontrolna
mile ich zaskoczyła, została bowiem tak opracowana, że problemy ze skorzystaniem z niej mogą mieć jedynie ci pracodawcy, którym tak naprawdę wcale nie zależy na uzyskaniu
dyplomu. Zestaw szczegółowych pytań umożliwia precyzyjne wskazanie słabych i mocnych stron firmy, pozwala szybko określić zagadnienia wymagające interwencji. Wszelkie
wątpliwości można też wyjaśniać podczas konsultacji z inspektorem pracy.
Zastępca okręgowego inspektora pracy ds. nadzoru w OIP
w Rzeszowie Jerzy Pas doskonale pamięta początki programu adresowanego do małych zakładów pracy. Nikt nie chciał
w nim uczestniczyć ze strachu przed inspekcją pracy, pracodawcy nie wierzyli bowiem w jego nierepresyjny charakter;
woleli nie ryzykować. Sytuacja zmieniła się, gdy inspektorzy
pracy podczas kontroli zaczęli informować pracodawców
o programie. Powoli, z pewnymi oporami w końcu jednak
akcja zaczęła przynosić efekty. Na początku na 200 zaproszonych zgłaszało się 10, najwyżej 15 pracodawców; obecnie, gdy OIP w Rzeszowie organizuje spotkania poświęcone
programowi, brakuje miejsc na sali mieszczącej nawet sto
osób. Zdaniem Danuty Świątoniowskiej takie zainteresowanie bierze się stąd, iż w dzisiejszych czasach pracodawcy już
nie mogą sobie pozwolić na błędy, które szkodzą pracownikom. Tylko dobry i bezpieczny pracownik przynosi zyski,
a firma może dzięki temu rozwijać się i wzmacniać swoją pozycję. Udział w programie „Zdobądź dyplom PIP” jest więc
doskonałym sposobem wychodzenia naprzeciw własnym
sukcesom.

Wsparcie z wielu stron
W trakcie realizacji programu najtrudniejszy dla właścicieli firmy krawieckiej z Rzeszowa był moment, gdy okazało
się, że w zakładzie są pewne nieprawidłowości, a właściciele
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w ogóle nie zdawali sobie z nich sprawy. Okazało się na przyPartnerska współpraca
kład, że nie ma wystarczającej wentylacji. Właściciel nie jest
Zdaniem właścicieli firmy z Rzeszowa największą korzyspecjalistą w tej dziedzinie, więc mógł tego nie wiedzieć,
prawo nakazuje mu jednak dopilnowanie i takich rzeczy. ścią z udziału w programie Państwowej Inspekcji Pracy jest
Problem dotyczy zresztą większości małych pracodawców, wiedza, którą uzyskali podczas szkolenia i przeprowadzania
których nie stać na zlecanie obsługi różnych spraw, np. praw- weryfikacji na podstawie listy kontrolnej. Przyznają, że bez
nych czy księgowych, firmom zewnętrznym. Najczęściej mali tej motywacji, jaką daje program, sami nie zdobyliby się
pracodawcy próbują samodzielnie radzić sobie ze wszystki- na to, by tak szczegółowo poznać zagadnienia z zakresu prami kwestiami dotyczącymi firmy, nawet jeśli w poszczegól- wa pracy i bhp. Podkreślają, że znakomita większość praconych dziedzinach nie są profesjonalistami. Udział w takich dawców chce prowadzić swój biznes zgodnie z przepisami,
programach prewencyjnych jak ten daje szansę zdobycia odpowiedniej wiedzy i nawiązaDanuta i Kazimierz Świątoniowscy wspominają pierwszą innia dialogu z przedstawicielami organu kontrolującego. Pracodawcy często tego nie ro- spektorską kontrolę w swojej firmie. Dostali wówczas zalecenie
zumieją i na wszelki wypadek po prostu uni- zainstalowania bidetu, bo w firmie pracowało 20 kobiet. Decyzja
kają kontaktu z inspektorami pracy. Tymcza- wydawała im się niedorzeczna, ale trudno było mieć pretensje
sem uczestnictwo w programie to doskonały do inspektora, że egzekwuje obowiązujące przepisy. Zmieniono
sposób przełamania uprzedzeń, uświadomieje zresztą w krótkim czasie po zamontowaniu urządzenia w spenia sobie potencjalnych zagrożeń w firmie
cjalnie wynajętym pomieszczeniu.
i nawiązania partnerskiej relacji.
– Wypadki chodzą po ludziach, a zdarzają
się wszędzie, także w małych zakładach – tłumaczy inspek- a znacznie łatwiej osiąga się taki stan, gdy nie działa się
tor Jerzy Pas i dodaje, że przyczyny często są zupełnie nie- pod presją kar i mandatów. Obecny stan to w dużej mierze
przewidywalne, a nawet niezależne od człowieka. Choć w fir- zasługa prewencyjnego podejścia inspektorów do pracomie państwa Świątoniowskich nigdy do takich zdarzeń nie dawców. Ci ostatni zauważają to i doceniają, dlatego coraz
doszło, właściciele wiedzą, że zrobili wszystko, by zapobiec chętniej biorą udział w różnych programach prewencyjnych.
problemom w przyszłości. Udział w programie dał im poczu- Państwo Świątoniowscy nie obawiają się już kontroli, bo
cie, że w zakładzie wszystko jest w porządku. Poprawił się wiedzą, że gdyby taka miała miejsce, to w ich firmie wszystkomfort pracy i bezpieczeństwo pracowników, a to działa ko jest w porządku.
Coraz trudniej nadążyć za wciąż nowymi wymaganiami,
na zasadzie sprzężenia zwrotnego. Dobra praca pracowniniełatwo też śledzić stale zmieniające się przepisy. Uczestników to dobra praca całej firmy.
cy programu mają komfort, bo w razie wątpliwości zawsze
mogą zwracać się do inspektorów pracy. Wcześniej kontakt
z PIP wywoływał dreszcz nieprzyjemnych emocji, teraz przekonali się, że inspekcja pracy sprzyja pracodawcom. Pod koniec ubiegłego roku zdobywcy dyplomów PIP spotkali się
w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Rzeszowie; otrzymali
zestawy do pomocy medycznej, ufundowane przez ZUS,
a podczas szkolenia przekazano im wiedzę na temat zmian
w przepisach prawa pracy.
– Utrzymywanie kontaktu z laureatami programu „Zdobądź dyplom PIP” jest bardzo ważne. Umożliwia okresowe
wsparcie przedsiębiorców, zapoznanie ze zmianami w przepisach, pozwala też na monitorowanie zjawisk, które stanowią największe problemy małych pracodawców – tłumaczy
nadinspektor pracy Barbara Czarnek, która w OIP w Rzeszowie szefuje Sekcji Prewencji. Podkreśla, że nie można pozostawiać samymi sobie pracodawców, którzy zdecydowali
się wziąć udział w rozmaitych programach prewencyjnych
i zadali sobie trud, by spełnić wszelkie ich wymagania. Oni
powinni mieć poczucie, że zawsze mogą się zwrócić do inspekcji, gdy sami nie będą mogli się uporać z jakimś problemem. Wszystko to w myśl zasady, że łatwiej zapobiegać pożarom, niż je gasić.
Beata Pietruszka-Śliwińska
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Rolniku
– szanuj życie!
W maju rusza nowa kampania społeczna Państwowej Inspekcji Pracy. Tym razem inspekcja
zwraca się do rolników indywidualnych, apelując o bezpieczną pracę w gospodarstwach
rolnych.
Chociaż od ponad 10 lat obserwujemy stałą tendencję spadkową liczby wypadków w rolnictwie indywidualnym, ten sektor
gospodarki nadal należy do najbardziej wypadkowych. Co roku
dochodzi do ok. 90 wypadków śmiertelnych przy pracy w gospodarstwach rolnych, co oznacza, że przeciętnie co cztery dni
ginie rolnik. Świadomość zagrożeń związanych z pracą rolniczą,
a także sposobów ich eliminowania jest wciąż niewystarczająca.

Założenia i cele kampanii
Państwowa Inspekcja Pracy od lat podejmuje liczne działania
informacyjno-edukacyjne mające na celu popularyzację wśród
rolników wiedzy na temat zasad bezpiecznej pracy i ochrony
zdrowia. Doświadczenie podpowiada jednak, że aby wzmocnić
działania prewencyjne i dotrzeć do szerszego grona odbiorców,
należy wykorzystać środki masowego przekazu. Stąd decyzja
o kampanii, która będzie realizowana w oparciu o spoty emitowane w radiu i telewizji, a także działania promocyjne w internecie i prasie branżowej. Celem kampanii „Szanuj życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym” jest dążenie do ograniczenia
ryzyka wypadkowego oraz poprawy ochrony zdrowia w gospodarstwach rolnych. Spot telewizyjny będzie zwracał uwagę na ogólne przyczyny i okoliczności zdarzeń wypadkowych. Poruszony
zostanie również problem utraty zdrowia i życia przez osoby, które na stałe mieszkają w gospodarstwie, zwłaszcza dzieci. W pierwszym roku trwania kampanii pozamedialne działania informacyjne będą skupione na upowszechnianiu wiedzy na temat zapobiegania upadkom, które stanowią najliczniejszą grupę wypadków w rolnictwie, jest to bowiem połowa wszystkich
zarejestrowanych zdarzeń
wypadkowych.
Główną grupę adresatów kampanii stanowią rolnicy indywidualni oraz członkowie ich
rodzin, a także osoby
do raź nie pra cu ją ce
w go spo dar stwach.
Wstępnie założono, że
kampania realizowana będzie w okresie
trzech lat. Nadrzędnymi zadaniami tegorocznej edycji są:

– popularyzacja wśród rolników wiedzy na temat zagrożeń
wypadkowych i chorobowych związanych z pracą rolniczą, a także zasad bezpiecznej pracy oraz ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych,
– upowszechnianie statystyk dotyczących skali problemu
wypadkowości w rolnictwie, w oparciu o analizę przyczyn i okoliczności wypadków.
Hasło przewodnie pierwszej edycji kampanii brzmi: „Troska
o bezpieczeństwo to twoja rola”. Ma ono skłonić do refleksji
i uświadomienia sobie, że bezpieczeństwo własne i najbliższych
jest priorytetem.

Promocja i prewencja
Kampania będzie organizowana we współpracy z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a do współdziałania na rzecz
promocji przekazu kampanii zostaną zaproszeni liczni partnerzy, m.in. sygnatariusze Porozumienia na rzecz poprawy stanu
bhp w rolnictwie, a także inne instytucje i organizacje związane
z rolnictwem. Kampania ma charakter otwarty; każde medium
może objąć ją patronatem, każda instytucja, deklarująca chęć
współpracy w oddziaływaniu na stan bezpieczeństwa pracy
w rolnictwie, może zostać partnerem kampanii.
W ramach kampanii Państwowa Inspekcja Pracy będzie prowadziła program prewencyjny na rzecz bezpieczeństwa i higieny
pracy w rolnictwie indywidualnym. Główne aspekty programu to
edukacja oraz doradztwo techniczne prowadzone w trakcie wizytacji gospodarstw rolnych, prac polowych oraz podczas spotkań z rolnikami i społecznością wiejską. Działalność szkoleniowa
inspekcji obejmie wszystkie grupy odbiorców środowiska wiejskiego, w tym dzieci i młodzież szkolną, rolników indywidualnych
(także przyjmujących uczniów na praktyki zawodowe), sołtysów
oraz uczniów kierunków rolniczych szkół ponadgimnazjalnych.
Organizowane będą także konkursy i olimpiady na temat bhp dla
rolników, uczniów szkół rolniczych i sołtysów.
Na potrzeby kampanii przygotowane zostały projekty graficzne, obejmujące logotypy, bannery internetowe, plakaty i reklamy prasowe. W najbliższym czasie uruchomiona zostanie
strona internetowa kampanii, zawierająca m.in. bazę informacji
na temat zasad bezpiecznej pracy w rolnictwie indywidualnym.
W planach jest również opracowanie jednolitych materiałów
szkoleniowych, które będą wykorzystywane przez inspektorów
PIP i KRUS podczas szkoleń oraz prelekcji. Dodatkowo nagrane
zostaną krótkie filmy instruktażowe dotyczące prawidłowego
wykonywania czynności i prac rolniczych obciążonych największym ryzykiem wypadku.
Wśród przewidywanych kanałów komunikacji przekaz kampanii będzie też promowany za pośrednictwem pakietu publikacji poruszających tematykę praktycznego bezpieczeństwa
pracy w gospodarstwach rolnych oraz ochrony zdrowia dzieci
i młodzieży na terenach wiejskich. Dotychczasowa seria wydawnicza – w skład której wchodzą m.in. ulotki: „Rolnik zawód
niebezpieczny”, „Bezpiecznie ciągnikiem”; broszury: „Praca rolnika – dobre praktyki”, „Bezpiecznie na wsi” – została zaktualizowana oraz zyskała nową szatę graficzną. Cykl publikacji promujących kampanię „Szanuj życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym” otwiera poradnik Tomasza W. Grausza „Chemia
dla rolników”.
Katarzyna Mietelska
Departament Prewencji i Promocji GIP
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Na 95-lecie inspekcji pracy

waty, po czym sami przeprowadzili takie próby. Przyznali mi rację i to mimo tego, że koszty związane z wymianą płytek okazały się niebotyczne, a termin oddania basenu przesunął się o kilka miesięcy. Winni tego zaniedbania ponieśli konsekwencje, mnie one jednak
nie dotknęły.

Budowanie
autorytetu
Z Bolesławem Anaszewiczem, nadinspektorem pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy
w Łodzi Oddział w Sieradzu, którym kierował
do 2000 roku,
rozmawia Beata Pietruszka-Śliwińska.
Pracuje pan w inspekcji pracy już 38 lat. Czy czuje się
pan spełniony zawodowo?
Bardziej życiowo niż zawodowo. Tu wciąż czuję, że mam coś
do zrobienia i przekazania; nie tylko pracodawcom, których
kontroluję, ale również moim młodszym kolegom i koleżankom
z inspekcji. Przez te wszystkie lata, mimo zmiany pokoleniowej
oraz transformacji ustrojowej i gospodarczej, nie zmieniły się
przecież wartości, którymi powinniśmy się kierować, wykonując
ten zawód. Moim zdaniem, nie można go kojarzyć wyłącznie
z dobrze wykonywaną pracą, raczej ze służbą, która wymaga
większego zaangażowania, oddania. Jak duże jest to oddanie,
wie najlepiej moja żona, która ma mi za złe, że często problemy
związane z pracą zabieram do domu czy na urlop. Za dwa dni
jadę do sanatorium i oczywiście też wezmę ze sobą laptop.
W zasadzie się z nim nie rozstaję, mogę zajrzeć do dokumentów, nad którymi aktualnie pracuję, coś przeanalizować, sprawdzić przepisy. Zawsze bardzo dokładnie przygotowuję się do każdej kontroli. To niezwykle ważne, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, gdy w trakcie kontroli pracodawcy wspierają się różnymi
specjalistami, np. prawnikami. Z tym trzeba umieć się zmierzyć,
aby dla pracodawcy być nie tylko partnerem do rozmowy, ale
także ekspertem.
Na taki autorytet pracuje się latami. Łatwiej go osiągnąć,
gdy ma się mentorów w swoim środowisku zawodowym.
Pan inspektorskie szlify zdobywał wtedy, gdy inspekcja była jeszcze związkowa. Jej struktura organizacyjna i wpływy
partyjne nie sprzyjały chyba niezależności i budowaniu tych
autorytetów, także podczas inspektorskich kontroli.
Gdy w latach 60. byłem kierownikiem wydziału produkcji
w Państwowym Ośrodku Maszynowym, po raz pierwszy zetknąłem się z inspektorem pracy, który przyszedł na kontrolę zakładu. To był związkowy, branżowy inspektor pracy; człowiek fachowy, stanowczy i skuteczny. Już samo jego pojawienie się
w firmie budziło respekt i powodowało, że pracodawcy stawali
na baczność. Zafrapowało mnie, że mógł decydować o produkcji, gdy w grę wchodziło bezpieczeństwo robotników. Podobało
mi się to i dlatego chętnie zgodziłem się na stanowisko wojewódzkiego inspektora pracy przy nowo tworzonej WRZZ w Sieradzu, gdy w 1975 roku ówczesny przewodniczący WRZZ w Ło-

28

dzi zaproponował mi pracę. Do dziś w moich zbiorach archiwalnych pieczołowicie przechowuję pierwszą legitymację służbową wydaną przez Głównego Inspektora Pracy CRZZ i świadectwo uzyskania kwalifikacji inspektora pracy. Pierwszym moim
nauczycielem rzemiosła inspektorskiego był branżowy inspektor pracy, pod którego kierunkiem prowadziłem pierwszą kontrolę na zakończenie szkolenia inspektorskiego w 1976 roku.
Niekwestionowanym autorytetem dla mnie i całego łódzkiego
środowiska inspektorskiego był Tadeusz Kępniak. Jako długoletni okręgowy inspektor pracy w Łodzi uczył nas nie tylko, jak
odpowiedzialnie i rzeczowo kontrolować, ale również, że trzeba
być otwartym i uczynnym, umieć słuchać i rozumieć innych. Taka postawa budowała autorytet i to nie tylko wśród inspektorów pracy, którzy mogli przekazywać wiedzę i doświadczenie,
ale także wśród pracodawców i społeczeństwa. Do dziś zgłaszają się do nas ludzie, którzy traktują inspekcję jak ostatnią deskę
ratunku. Tak było również w tak zwanych czasach słusznie minionych. Gdy ktoś nie dostał kartek na cukier lub na jakiś inny
przydział, to w tej sprawie szedł do nas lub do komitetu partii.

W drugiej połowie lat 70. związkowa inspekcja pracy, wcześniej będąca inspekcją
wyłącznie techniczną, miała także uprawnienia kontrolne dotyczące prawa pracy. Jednak uprawnienia nadzorcze inspektorów pracy ograniczały się tylko do stosowania nakazów w sprawach bhp. Wojewódzcy inspektorzy pracy prowadzili początkowo kontrole z upoważnienia przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych,
dopiero w roku 1977 nadano im uprawnienia organu pierwszej instancji: do wizytowania zakładów, wydawania nakazów i orzeczeń w sprawach o wykroczenia przeciwko
prawom pracowniczym. Podstawę wydawania nakazów stanowiła uchwała Centralnej Rady Związków Zawodowych, a niekiedy nawet uchwała KC PZPR, co dziś byłoby
nie do pomyślenia. Nierzadko zdarzało się, że branżowi inspektorzy pracy zarzucali wojewódzkim wchodzenie w ich kompetencje kontrolne i nadzorcze.

W tamtych czasach kontrole inspektorskie miały inny charakter i przebieg niż
obecnie, ponieważ niemal wszystkie zakłady były wówczas państwowe. Czy to
przekładało się jakoś na warunki pracy
i przestrzeganie prawa pracy?
Bezpieczeństwo pracy i warunki pracy pozostawiały wiele
do życzenia. Liczyła się produkcja, sprzedaż, zapotrzebowanie.
Były to czasy wszechobecnych braków, więc wyrobienie określonej produkcji czy planu często determinowało wszystkie inne działania, również te związane z bezpieczeństwem pracy.
Z kolei na początku lat 90. rozpoczęła się prywatyzacja. Powstawały wtedy firmy krzaki, a ich właściciele zupełnie nie potrafili
prowadzić zakładów, w których byłyby przestrzegane przepisy
bhp czy prawa pracy. Przed inspektorami pracy pojawiły się nowe wyzwania i praca u podstaw, której elementem była m.in.
edukacja i szeroko rozumiana prewencja, ale musiało być również karanie.
Te realia wpływały zapewne na liczbę wypadków, którym ulegali wtedy pracownicy. Pamięta pan jakieś szczególne zdarzenie?
Okoliczności wypadku, któremu uległ młody człowiek będący jeszcze uczniem, wracają do mnie, ilekroć mam do czynienia
z podobnymi sytuacjami. Chodzi o pracę przy maszynach z wirującymi elementami. Wiertło na wiertarce pochwyciło wówczas rękawicę, w której chłopak wykonywał pracę. Stracił kciuk,
urządzenie wyrwało również ścięgno lewej ręki. Wprawdzie znaleziono te szczątki w rękawicy, ale w tamtych czasach nie dokonywano ich rekonstrukcji. Młody człowiek przez lekkomyślność,
a także brak właściwego nadzoru, na starcie swojego życia stał

się inwalidą. O tym zdarzeniu zawsze staram się opowiadać
wśród młodych pracowników, bo to oni wciąż, jak wynika ze
statystyk, najczęściej ulegają wypadkom; obok pracowników
z dużym doświadczeniem, których z kolei gubi rutyna.
Czy zdarza się, że inspektorów pracy też to dotyczy?
Myślę, że w jakimś sensie dotyczy to każdej grupy zawodowej, tyle że skutki bywają różne. Dostrzegam to, gdy w OIP zajmuję się postępowaniem odwoławczym od decyzji inspektorów pracy, którzy przy sporządzaniu dokumentacji pokontrolnej, w tym wydawaniu decyzji w postaci nakazów, nie zawsze
unikają błędów. O ile takie decyzje nie wymagają uzasadnienia
faktycznego, o tyle w przypadku odwołania się od nich jest to
już koniecznością. Jego przygotowanie nie stanowi problemu,
gdy decyzja jest wydana lege artis, ma niebudzące wątpliwości
uzasadnienie prawne, a uzasadnienie faktyczne znajduje się
w treści protokołu kontroli. Gorzej, gdy decyzje są dotknięte
wadami. To stwarza trudną sytuację, szczególnie dla okręgowego inspektora pracy jako organu drugiej instancji. Jest on wówczas zmuszony odnieść się we własnej decyzji do zaistniałych
wad, pamiętając o tym, że może to rzutować na autorytet inspektora pracy. Wtedy zawsze przychodzi mi na myśl moje credo zawodowe: „nie popełniaj błędów, jeśli nie chcesz się z nich
tłumaczyć”. Ono zresztą doskonale sprawdza się nie tylko w życiu zawodowym.
Dziękuję za rozmowę.

Czy inspektorzy pracy odczuwali jej presję na przykład
podczas kontroli?
Oczywiście były naciski, jednak inspektorom pracy udawało
się przeciwstawiać. Doskonale pamiętam, jak dokonywałem odbioru dużej, sztandarowej inwestycji w Sieradzu. Przy nowej
szkole wybudowano duży, nowoczesny basen. Jego nieckę wyłożono brązowymi kafelkami, ponieważ zaprojektowanych błękitnych nigdzie nie można było kupić. Ze względu na bezpieczeństwo zakwestionowałem wówczas kolor niecki basenu i odmówiłem zgody na odbiór obiektu. Sprawa dotarła do najwyższych władz, także partyjnych. Ku mojemu zaskoczeniu ówcześni decydenci postanowili osobiście sprawdzić, czy moje argumenty są słuszne i czy brązowy kolor niecki rzeczywiście utrudni obserwację ludzi kąpiących się w basenie, bo będą niewidoczni. Decydenci przyjechali na miejsce, zdjęli garnitury i kra-
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O krok od tragedii
Nieprecyzyjne procedury

Poszkodowany był przekonany, że operator ładowarki skontaktuje się z nim
przed rozpoczęciem załadunku i że pozostawienie
otwartych wrót z tyłu naczepy jest wystarczającą
oznaką, że samochód nie
jest w pełni gotowy
do rozpoczęcia załadunku.

Zakład przetwarzania odpadów, będący
gospodarzem terenu, ustalił co prawda procedury dla osób przybywających na teren zakładu z zewnątrz, jednak nie określały one
ani wymogu bezpośredniego kontaktu operatora ładowarki z kierowcą przed rozpoczęciem załadunku, ani miejsca przebywania kierowcy w czasie załadunku. Nie zawierały również zakazu wchodzenia do skrzyni ładunkowej po podstawieniu pojazdu na miejsce ładowania. Niewątpliwie brak takich postanowień przyczynił się do zaistnienia wypadku.
Co więcej, nie wymagano od kierowców przyjeżdżających na teren zakładu potwierdzenia, że faktycznie zapoznali się z obowiązującą instrukcją; ograniczono się do wywieszenia jej treści w portierni.
Zarówno ocena ryzyka zawodowego dla
poszczególnych prac wykonywanych w zakładzie przetwarzania odpadów, jak i ocena ryzyka dla operatora ładowarki nie uwzględniały zagrożenia związanego z możliwością
przebywania kierowcy (osoby trzeciej) w skrzyni ładunkowej pojazdu, w zasadzie w ogóle
nie uwzględniały zagrożeń związanych z możliwością przebywania na terenie zakładu osób

Z trasy dojazdu do miejsca załadunku operator
ładowarki nie mógł widzieć, że wrota z tyłu naczepy
zostały otwarte.
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nie będących jego pracownikami. Można przyjąć, że gdyby przewidziano takie zagrożenia,
jeszcze przed wypadkiem wdrożono by reguły uniemożliwiające jego zaistnienie, a co
najmniej znacząco zmniejszające jego prawdopodobieństwo.

Warte upowszechnienia
Po wypadku zakład wprowadził zasadę
osobistego potwierdzania przez kierowcę
operatorowi ładowarki gotowości pojazdu
do załadunku – operator nie może rozpocząć
załadunku, zanim kierowca nie poświadczy
swoim podpisem, że samochód jest w pełni
przygotowany. Instrukcję uzupełniono o odpowiednie zapisy, w tym zakaz przebywania
przez kierowcę w skrzyni ładunkowej po podstawieniu pojazdu na stanowisko załadunku.
Wykonano też kilka zafoliowanych egzemplarzy instrukcji, które kierowcy dostają w momencie wjazdu na teren zakładu i zwracają
przy wyjeździe. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek czynności związanych z przygotowaniem pojazdu do załadunku kierowcy mają obowiązek potwierdzić na piśmie, że zapoznali się z obowiązującą instrukcją. Te rozwiązania, nie wynikające wprost z przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy lecz z oceny
ryzyka, warte są upowszechnienia w innych
zakładach, w których występują podobne zagrożenia.
Wypadek ten jest doskonałym przykładem roli, jaką może i powinna spełniać ocena ryzyka zawodowego w eliminowaniu zagrożeń. Zagrożeń, które mogą oddziaływać
nie tylko na pracowników zatrudnionych przez
pracodawcę, ale także na inne osoby znajdujące się na terenie będącym pod jego kontrolą. Wypadek ten uświadamia też, jak ważna jest współpraca pracodawców zatrudniających pracowników wykonujących pracę
na tym samym terenie oraz koordynacja ich
działań, a także właściwa komunikacja pomiędzy pracownikami różnych firm. Komunikacji, która jak wskazuje zbadany wypadek,
powinna być wymuszona rozwiązaniami systemowymi.
nadinspektor Dariusz Borowiecki
OIP Łódź
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Gdy przyzwyczajenia zastępują procedury

O krok od tragedii
Pod koniec lutego bieżącego roku w jednym
z zakładów przetwarzania odpadów na terenie
województwa łódzkiego
doszło do nietypowego
wypadku przy pracy.
Kierowca samochodu,
który przyjechał po odbiór odpadów – zużytych drukarek
i kserokopiarek, po podstawieniu samochodu
na stanowisko załadunku zajął się porządkowaniem skrzyni
ładunkowej. W tym czasie został uderzony
w głowę spadającymi
przedmiotami wysypanymi przez operatora ładowarki, zupełnie
nieświadomego obecności człowieka we wnętrzu naczepy.

Kierowca samochodu ciężarowego – ciągnika siodłowego z naczepą po przyjeździe na teren zakładu skontaktował się z brygadzistą, który rozdzielał zadania na poszczególnych pracowników. Brygadzista uzgodnił z operatorem ładowarki, będącym pracownikiem innego pracodawcy, że dokona on załadunku złomu drukarkowego, gdy zakończy ładowanie innego pojazdu, w przeciwległej części zakładu. Po upewnieniu się, że pojazd jest gotowy do załadunku,
brygadzista wskazał kierowcy samochodu ciężarowego miejsce, w którym ma się podstawić
do załadunku, i poinformował go, że załadunek
rozpocznie się za około 15-20 minut.

Okiem kamery
Przebieg samego wypadku i wydarzeń bezpośrednio go poprzedzających udało się precyzyjnie odtworzyć dzięki kamerze monitoringu
przemysłowego, która zarejestrowała zdarzenie.
Na nagraniu widać, że po piętnastu minutach
od podstawienia samochodu na stanowisko załadunku przejeżdża obok niego ładowarka,
udająca się w stronę boksu ze złomem drukarkowym. Ładowarka przejeżdża z tyłu stojącego
ciągnika siodłowego z naczepą, a jego kierowca przebywa w tym czasie w kabinie pojazdu. Minutę później kierowca opuszcza kabinę,
przechodzi na tył pojazdu, otwiera tylne wrota naczepy, przynosi dwie szczotki, z którymi
wchodzi do wnętrza naczepy. Po kolejnych 60
sekundach operator ładowarki zaczyna załadu-

nek – wysypuje do wnętrza naczepy drukarki
i elementy kserokopiarek. Chwilę później z naczepy wychodzi kierowca, który schyla się i łapie za głowę, a następnie przechodzi w kierunku przodu pojazdu. Jak się później okazało,
w wyniku uderzenia spadającym sprzętem doznał on urazów głowy oraz pęknięcia jednego
z kręgów. Spojrzenie na widoczne na zdjęciu elementy uświadamia, że gdyby kierowca został
uderzony widniejącymi na pierwszym planie elementami kserokopiarek, zdarzenie mogłoby
skończyć się tragicznie.
W wyniku postępowania przeprowadzonego przez inspektora pracy ustalono, że operator ładowarki dokonujący załadunku nie był
świadomy, że kierowca znajdował się w tym
czasie wewnątrz naczepy. Przejeżdżając obok
niej, widział zamknięte wrota z tyłu naczepy
oraz kierowcę siedzącego w kabinie. Kiedy dojeżdżał z boku do naczepy, nie mógł widzieć,
że jej wrota z tyłu zostały otwarte. Z kolei kierow ca sa mo cho du cię ża ro we go wszedł
do wnętrza naczepy z ruchomą podłogą w celu dokonania ostatecznego sprawdzenia, czy
jest ona dobrze przygotowana do załadunku,
aby uniknąć ewentualnych problemów przy jej
rozładowywaniu. Był przekonany, że operator
ładowarki skontaktuje się z nim przed rozpoczęciem załadunku i że pozostawienie otwartych wrót z tyłu naczepy jest wystarczającą
oznaką, że samochód nie jest w pełni gotowy
do rozpoczęcia załadunku.
Dokończenie na stronie 30.

Złom drukarkowy,
którym został
przysypany
poszkodowany.

