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Rada Ochrony Pracy na posiedzeniu 28 sierpnia 2019 r. w siedzibie
Sejmu pozytywnie oceniła działalność Państwowej Inspekcji Pracy
w 2018 r. W przyjętym w tej sprawie stanowisku wyraziła uznanie
dla pracowników i kierownictwa PIP za zaangażowanie w realizację
powierzonej misji.

Pozytywna
ocena
działalności
inspekcji

Rada, mając na uwadze efektywność i skuteczność
działań inspekcji pracy, za zasadne uznała rozważenie możliwości zmian prawodawstwa dotyczącego
stosunków pracy. Miałyby one zmierzać w kierunku
przyznania inspektorom pracy prawa do wydawania decyzji administracyjnych przekształcających umowy cywilnoprawne w umowy o pracę w sytuacjach ewidentnego naruszenia art. 22 Kodeksu
pracy, zniesienia obowiązku przedstawiania dodatkowego upoważnienia do kontroli, objęcia większą ochroną w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy osób zatrudnionych na podstawie
umów cywilnoprawnych, a także wprowadzenia obowiązku zgłaszania do PIP przez właściciela lub użytkownika terenu, na którym
wydarzył się wypadek, wszystkich wypadków śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych – niezależnie od podstawy świadczenia pracy.
Podczas posiedzenia omawiano również problematykę zatrudniania na podstawie umów cywilnoprawnych. Wyniki kontroli w zakresie prawidłowości nawiązywania stosunku pracy, w tym kontroli przestrzegania zakazu zawierania umów cywilnoprawnych
w warunkach wskazujących na istnienie stosunku pracy, przedstawiła inspekcja pracy.
„Dzięki wysiłkom inspektorów pracy każdego roku tysiące osób
wykonujących wcześniej pracę na podstawie umów cywilnoprawnych albo bez żadnej umowy otrzymują umowy o pracę. W samym tylko 2018 r. było to 14 600 zawartych umów o pracę” – powiedział Zastępca Głównego Inspektora Pracy Andrzej Kwaliński.
Szczegółowo problem omówił dyrektor Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy Wojciech Gonciarz. Podkreślił, że działania kontrolne prowadzone przez Państwową
Inspekcję Pracy w zakresie prawidłowości nawiązywania stosunku pracy są od wielu lat traktowane przez urząd jako priorytetowe. PIP wskazuje powierzanie pracy na podstawie umów cy-

wilnoprawnych w warunkach, w których powinna być zawarta
umowa o pracę, jako jedną z najistotniejszych patologii naszego rynku pracy. Poprzez takie zatrudnienie przedsiębiorcy unikają obowiązków wynikających z prawa pracy oraz systemu ubezpieczeń społecznych.
Jak wynika z ustaleń inspektorów pracy, pracodawcy niejednokrotnie zatrudniają pracowników oraz zleceniobiorców do wykonywania tego samego rodzaju prac, świadczonych w takich samych
warunkach. Ponadto zatrudnienie na podstawie umów prawa cywilnego jest często traktowane jako okres próbny, tj. czas na sprawdzenie przydatności przyszłego pracownika.
„Skala zawierania umów cywilnoprawnych w warunkach właściwych dla stosunku pracy jest znacząca. Działania takie są wbrew
pozorom niełatwe do uchwycenia w trakcie kontroli, istnieją bowiem problemy ze zgromadzeniem materiału dowodowego dostatecznie potwierdzającego faktyczne warunki wykonywanej
pracy, właściwe dla stosunku pracy, a nie zawartej umowy cywilnoprawnej. Nie zawsze jest to możliwe ze względu na specyfikę
wykonywanej pracy” – stwierdził Wojciech Gonciarz.
Wskazał, że Państwowa Inspekcja Pracy jako jedną z podstawowych przyczyn ujawnianych nieprawidłowości od wielu lat podaje
stopień skomplikowania przepisów i problemy z ich interpretacją.
Dlatego jednym z jej postulatów pozostaje nowelizacja przepisów
prawa pracy, mająca na celu m.in. uproszczenie unormowań z zakresu prawa pracy, a także wprowadzenie rozwiązań utrudniających omijanie tych przepisów.
(D. D.)

Okładka: fot. J. Kałek
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Wiadomości
nie tylko z kraju

Pobrzeże NSZZ „Solidarność”. Okolicznościowy list Głównego Inspektora Pracy Wiesława Łyszczka przekazał Zastępca Głównego
Inspektora Pracy Bogdan Drzastwa. Uroczystość odbyła się w siedzibie Zarządu Regionu Koszalińskiego Pobrzeże NSZZ „Solidarność”.
Wzięli w niej także udział: przewodniczący Zarządu Regionu Koszalińskiego Pobrzeże NSZZ „Solidarność” Wiesław Królikowski, zastępcy przewodniczącego Adam Ratyński i Kazimierz Grygorcewicz oraz członek prezydium Andrzej Smolak.

Pamięci Romana Giedrojcia
Spotkanie w Stowarzyszeniu
Elektryków Polskich
Zastępca Głównego Inspektora Pracy Andrzej Kwaliński spotkał
się 20 sierpnia 2019 r. w siedzibie Stowarzyszenia Elektryków Polskich w Warszawie z Prezesem SEP Piotrem Szymczakiem oraz
członkami Zarządu Stowarzyszenia Markiem Grzywaczem i Wiesławem Michalskim. Celem spotkania było wskazanie przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich przedstawicieli do pracy w reaktywowanej Komisji Kwalifikacyjnej ds. Oceny Kandydatów na
Rzeczoznawców. Prezes Piotr Szymczak wyraził zainteresowanie
chęcią współpracy merytoryczno-szkoleniowej z Państwową Inspekcją Pracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych. Wcześniej podobne
spotkania odbyły się z Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego Norbertem Książkiem i Prezesem Krajowej Rady Polskiej
Izby Inżynierów Budownictwa Zbigniewem Kledyńskim.

Za wieloletni trud i owocną pracę
27 sierpnia 2019 r. w Koszalinie za wieloletni trud i owocną pracę na rzecz osób pracujących została wyróżniona Danuta Czernielewska, była przewodnicząca Zarządu Regionu Koszalińskiego
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W Słupsku 28 sierpnia 2019 roku upamiętniono drugą rocznicę
śmierci Romana Giedrojcia. W imieniu Głównego Inspektora Pracy Wiesława Łyszczka wieniec na grobie złożył Zastępca Głównego Inspektora Pracy Bogdan Drzastwa. Przy grobie zmarłego
Głównego Inspektora Pracy obecni byli także: Ewa Giedrojć, wdo-

liwości pomocy jednostek notyfikowanych; planowanie zmian
przepisów i poprawa źle funkcjonujących obszarów. W spotkaniu uczestniczył Jacek Tokarski, nadinspektor pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Rzeszowie.

O likwidacji dyskryminacji
W dniach 6-7 sierpnia 2019 roku w Genewie przed Komitetem ds.
Likwidacji Dyskryminacji Rasowej ONZ odbyła się obrona przez
Polskę XXII, XXIII i XXIV sprawozdania okresowego rządu Rzeczypospolitej Polskiej z realizacji postanowień międzynarodowej konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej,
obejmującego okres od stycznia 2012 roku do grudnia 2017 roku.
Przewodniczący delegacji rządu Rzeczypospolitej Polskiej Mirosław Broiło zaprezentował działania podejmowane przez Polskę
w zakresie przeciwdziałania wszelkim formom dyskryminacji.
Członkowie Komitetu ONZ zadawali pytania na temat realizacji
konwencji, z których część dotyczyła działalności Państwowej Inspekcji Pracy, w tym współpracy z innymi krajowymi instytucjami,
a także ogólnych warunków zatrudnienia obcokrajowców w Polsce i zabezpieczenia praw migrantów zarobkowych. Państwową
Inspekcję Pracy reprezentował Bartosz Kopeć, specjalista w Departamencie Prawnym GIP.

2019 roku obozy harcerskie w Rekowie, Olpuchu, Papierni oraz w Potęgowie. Tematyka spotkań skierowanych do dzieci i młodzieży
obejmowała zagadnienia bezpieczeństwa pracy w rolnictwie, ze
szczególnym uwzględnieniem rodzinnych gospodarstw indywidualnych oraz bezpieczeństwa w miejscach letniego wypoczynku.

Konkurs dla SIP-ów
W Warszawie 22 sierpnia 2019 r. pod przewodnictwem Zastępcy
Głównego Inspektora Pracy Bogdana Drzastwy obradowała Kapituła Konkursu „Najaktywniejszy społeczny inspektor pracy”. Celem spotkania było wyłonienie laureatów etapu krajowego. Ideą
konkursu jest promowanie działalności społecznych inspektorów
pracy, którzy w ramach pełnionych zadań aktywnie wpływają na
zapewnienie przez zakłady pracy poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony uprawnień pracowniczych. Dotychczas

Laureaci regionalni
wa po Romanie Giedrojciu, przedstawiciele Oddziału PIP w Słupsku i Komisji Zakładowej Niezależnego Samorządnego Związku
Zawodowego „Solidarność” przy Okręgowym Inspektoracie Pracy w Gdańsku.

Warsztaty o emisji hałasu
W siedzibie Narodowego Instytutu Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy w Madrycie odbyły się w czerwcu 2019 roku drugie warsztaty
grupy roboczej NOMAD w zakresie wymagań dotyczących emisji hałasu do środowiska wynikających z dyrektyw maszynowej
(2006/42/WE) oraz dyrektywy hałasowej (2000/14/WE). W spotkaniu wzięło udział 32 przedstawicieli państw członkowskich Unii
Europejskiej, reprezentujących krajowe instytucje badawcze zajmujące się tą tematyką, ministerstwa związane z ochroną pracy
i jej bezpieczeństwem, a także przedstawiciele przemysłu (producentów maszyn). Przedmiotem spotkania były kwestie: wymiana
doświadczeń na temat czynników, które wpływają na jakość informacji o hałasie maszynowym; radzenie sobie z hałasem generowanym przez sprzęt roboczy; sprzedawanie i kupowanie „cichych maszyn”; możliwości pomocy producentom maszyn w celu
zapewnienia użytkownikowi pełnej informacji o hałasie generowanym przez maszyny oraz sposobach jego ograniczania; możIP 9/2019

W Piotrkowie Trybunalskim 25 sierpnia 2019 roku w trakcie XXVIII
Promocyjno-Handlowej Wystawy Rolniczej „ROL-SZANSA 2019”
odbyło się podsumowanie regionalnego etapu XVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Uczestniczył w nim starszy inspektor pracy – główny specjalista Janusz
Krupa z OIP w Łodzi, Oddział w Piotrkowie Trybunalskim. Komisja konkursowa przeprowadziła wizytacje 26 gospodarstw i dokonała oceny w oparciu o arkusz oceny gospodarstwa oraz dokumentację zdjęciową. Wśród laureatów znaleźli się Anna i Mariusz
Chrzanowscy z Nowego Chodnowa, Agnieszka i Robert Fiksowie z Turobowic, Dominika i Łukasz Gwiazda ze Zmożnej Woli.
Komisja konkursowa wyróżniła również pięć innych gospodarstw.
Laureaci konkursu i wyróżnieni rolnicy otrzymali nagrody ufundowane przez organizatorów konkursu oraz dyplomy i gadżety prewencyjne.

Pogadanki dla harcerzy
Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku w okresie wakacyjnym
przeprowadził pogadanki dla 189 uczestników obozów harcerskich organizowanych na terenie województwa pomorskiego.
Odbyło się to w ramach współpracy z Komendą Chorągwi Gdańsk
Związku Harcerstwa Polskiego. Inspektor pracy Piotr Gronczewski i radca Mariusz Miszewski z Sekcji Prewencji i Promocji
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku odwiedzili w lipcu
IP 9/2019

najaktywniejsi społeczni inspektorzy pracy byli wyłaniani i nagradzani na szczeblu wojewódzkim. Tegoroczna edycja konkursu po
raz pierwszy odbywa się także na etapie krajowym. Kandydatów
do konkursu zgłaszają organizacje związkowe. Do etapu krajowego konkursu Okręgowe Inspektoraty Pracy przekazały 30 wniosków. Kapituła zarekomendowała Głównemu Inspektorowi Pracy
Wiesławowi Łyszczkowi 16 kandydatów do otrzymania wyróżnień, a spośród wyróżnionych wskazała 3 społecznych inspektorów pracy, którzy w ocenie kapituły zasługują na nagrodę główną. W skład kapituły oceniającej efekty działalności społecznych
inspektorów pracy wchodzą przedstawiciele Głównego Inspektoratu Pracy oraz ogólnopolskich reprezentatywnych organizacji związkowych.

W 39. rocznicę „Solidarności”
Zastępca Głównego Inspektora Pracy Bogdan Drzastwa wziął
udział w dolnośląskich obchodach 39. rocznicy powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”,
które odbyły się 25 sierpnia 2019 r. we Wrocławiu. Pod tablicą upamiętniającą strajk solidarnościowy w sierpniu 1980 r. odczytał list
Głównego Inspektora Pracy Wiesława Łyszczka skierowany do
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przewodniczącego Zarządu Regionu Dolny Śląsk Niezależnego
Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” Kazimierza
Kimso. Główny Inspektor Pracy podkreślił znaczenie misji wytrwale realizowanej przez związek, która na pierwszym miejscu stawia
człowieka i jego godność w środowisku pracy. Zwrócił uwagę na to,
że ideały „Solidarności” są nadal aktualne i inspirujące. Państwową
Inspekcję Pracy reprezentowali także Okręgowy Inspektor Pracy
we Wrocławiu Małgorzata Łagocka i Zastępca Andrzej Pogórski.
W Rzeszowie i Koszalinie 31 sierpnia 2019 r. Główny Inspektor
Pracy Wiesław Łyszczek i Zastępca Głównego Inspektora Pracy
Bogdan Drzastwa wzięli udział w obchodach z okazji 39. rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”. Uroczystości odbyły się
w rocznicę Porozumień sierpniowych, które umożliwiły powstanie wolnych związków zawodowych. W kościele farnym w Rzeszowie została odprawiona msza święta w intencji NSZZ „Solidarność” i Ojczyzny, po której pod krzyżem misyjnym odśpiewano
hymn narodowy, odmówiono modlitwę za Ojczyznę i za tych,
którzy oddali za nią życie, złożono kwiaty oraz zapalono znicze.
W imieniu Państwowej Inspekcji Pracy okolicznościowy wieniec
złożył Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek. W Koszalinie,
pod pomnikiem św. Jana Pawła II przy Katedrze Niepokalanego
Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, wiązankę kwiatów w imie-

Nowo mianowani inspektorzy pracy złożyli ślubowanie: „Ślubuję służyć Państwu Polskiemu, przestrzegać porządku prawnego,
wykonywać obowiązki pracownika Państwowej Inspekcji Pracy
sumiennie, bezstronnie, zgodnie z najlepszą wiedzą i wolą”. Po
wypowiedzeniu roty ślubowania na sztandar Państwowej Inspekcji Pracy Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek wręczył akty
mianowania 21 inspektorom pracy. Główny Inspektor Pracy życzył
sprostania nowym trudnym wyzwaniom, a także dalszego zawodowego rozwoju i kolejnych awansów.
W uroczystości wzięli udział członkowie Rady Programowo-Metodycznej przy Ośrodku Szkolenia PIP. Ślubowanie było poprzedzone
kilkudniowym szkoleniem, które miało na celu uzupełnienie wiedzy i doskonalenie umiejętności niezbędnych do prawidłowego
i efektywnego wykonywania ustawowych zadań.

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość,
że 23 sierpnia 2019 r. zmarł nagle

Janusz Jamny,
wieloletni pracownik
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu.
niu Głównego Inspektora Pracy Wiesława Łyszczka złożył Zastępca Głównego Inspektora Pracy Bogdan Drzastwa. Miało to
miejsce 31 sierpnia 2019 r. w ramach trzeciego etapu obchodów
przez Zarząd Regionu Koszalińskiego Pobrzeże NSZZ „Solidarność” 39. rocznicy powstania NSZZ „Solidarność” i 40. rocznicy
pierwszej pielgrzymki św. Jana Pawła II do Ojczyzny. Zastępcy
Głównego Inspektora Pracy towarzyszyła Danuta Czernielewska, była przewodnicząca Zarządu Regionu Koszalińskiego Pobrzeże NSZZ „Solidarność” w latach 2002-2015.

Pracę w Państwowej Inspekcji Pracy rozpoczął 2 września 1985 roku. Po ukończeniu 10. aplikacji inspektorskiej 1 kwietnia 1986 roku został inspektorem pracy.
Od 1 stycznia 1993 roku był starszym inspektorem pracy,
a 1 czerwca 2000 roku został mianowany na specjalistę
w zakresie bhp przy instalacjach i urządzeniach energetycznych – wytwarzanie i przesyłanie energii elektrycznej. W 2017 roku przeszedł na emeryturę, po przepracowaniu ogółem 41 lat, w tym 31 lat w Państwowej Inspekcji
Pracy. Zmarł w wieku 70 lat.

Nowo mianowani inspektorzy pracy

Pozostanie w naszej pamięci jako dobry kolega
i ceniony pracownik.
Pracownicy i kierownictwo
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu

W Ośrodku Szkolenia PIP we Wrocławiu 30 sierpnia 2019 r. Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek wręczył akty mianowania
absolwentom 71. grupy aplikacji inspektorskiej.
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O zatrudnianiu
niepełnosprawnych
3 września 2019 roku w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy odbyła się
VII konferencja „Osoba niepełnosprawna w zatrudnieniu” pod hasłem „Absolwent
i co dalej?”. W konferencji wzięli udział: Zastępca Głównego Inspektora Pracy
Bogdan Drzastwa, poseł na Sejm RP Ewa Kozanecka oraz senator RP Andrzej Kobiak.

O

rganizatorów reprezentowali: Okręgowy Inspektor Pracy
w Bydgoszczy Zbigniew Studziński, Dyrektor Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych Aleksandra Gierej oraz Rektor Wyższej Szkoły Gospodarki prof. WSG dr Marek Chamot.
Patronat nad konferencją objęli Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz oraz Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki.
Zastępca Głównego Inspektora Pracy Bogdan Drzastwa
odczytał list od Głównego Inspektora Pracy Wiesława Łyszczka, który wyraził przekonanie, że konferencja przyczyni się do
skutecznego wsparcia i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz wskazał korzyści płynące z zatrudniania
osób niepełnosprawnych.
Poseł Ewa Kozanecka podkreśliła dużą rolę w zakresie aktywizacji osób niepełnosprawnych rządu, posłów, w tym swoją jako członka Rady Ochrony Pracy, Komisji Polityki Społecznej
i Rodziny, Państwowej Inspekcji Pracy, PFRON, pracodawców
i przedsiębiorców.
„Działania wszystkich instytucji państwa zajmujących się powyższą tematyką skutkują tym, że w ciągu ostatnich trzech lat
zatrudnienie osób niepełnosprawnych systematycznie wzrasta,
IP 9/2019

zarówno na chronionym, jak i na otwartym rynku pracy. Niemniej
jednak cały czas potrzebne są działania skierowane na wyrównywanie szans oraz umożliwienie osobom niepełnosprawnym
znalezienia trwałego i satysfakcjonującego ich zatrudnienia”
– powiedziała poseł Ewa Kozanecka.
Podczas konferencji podkreślano rolę różnych instytucji
w przełamywaniu barier i wyrównywaniu szans oraz rehabilitacji społecznej poprzez pracę. Wśród wygłoszonych referatów
były m.in. „Zatrudnianie osób niepełnosprawnych w świetle obowiązujących przepisów prawa” nadinspektora pracy Grzegorza
Melera oraz studium przypadku Marka Szporki, który przeszedł
rehabilitację społeczno-zawodową w Stowarzyszeniu „Jestem”
z Torunia i, wraz z Andrzejem Maczasskiem, opowiedział o swoich działaniach na rzecz niepełnosprawnych.
Dodatkowe informacje na temat zatrudniania osób niepełnosprawnych można było uzyskać przy stoiskach konsultacyjno-informacyjnych. Podczas konferencji była prezentowana wystawa
przygotowana z okazji stulecia inspekcji pracy.
Wydarzenie ubarwił występ podopiecznych Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. L. Braille’a w Bydgoszczy, którzy
zaprezentowali swoje talenty wokalne.
Marta Wiśniewska
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Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Nowoczesne
rozwiązania

N

agrodzone gospodarstwo rolne
znajduje się w miejscowości Złota
w powiecie pińczowskim, w województwie
świętokrzyskim. Nastawione jest przede
wszystkim na produkcję trzody chlewnej.
Stado podstawowe liczy 700 sztuk, od których udaje się odchować około 20 tysięcy
prosiąt rocznie. Teren powierzchni użytków
rolnych wynosi 150 hektarów. Gospodarstwo ma charakter rodzinny. Pracuje w nim
rodzina oraz pięciu pracowników rolnych,
zatrudnionych na umowę o pracę.
Nagrodzone gospodarstwo ma wydzieloną część mieszkalną z miejscem do
wypoczynku oraz oddzielną część gospodarczą. Możliwość bezpiecznej pracy zapewnia nowoczesny park maszynowy, najstarsze maszyny mają nie więcej
niż 8 lat, a także dbałość o stan instalacji
elektrycznych i osłonięte części ruchome
wszystkich maszyn. Porządek w warsztacie, gdzie każde narzędzie ma swoje
miejsce, sprawia, że wszelkie naprawy są
wykonywane efektywnie. Odpowiednio
utwardzone place manewrowe dają możliwość sprawnego poruszania się po terenie gospodarstwa.
Chlewnia podzielona jest na cztery
sektory: dla macior prośnych, dla macior
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luźnych, porodówkę i odchowalnię. Każdą z części urządzono inaczej, w zależności od potrzeb grupy wiekowej zwierząt.
Wszystkie zwierzęta przebywają na podłodze rusztowej, dzięki czemu odchody gromadzą się w zbiornikach. Podział na sektory
chlewni przekłada się na lepszą organizację pracy oraz ułatwia obsługę zwierząt. Podawanie paszy jest zmechanizowane, odbywa się poprzez zamontowany system
z podajnikami sterowanymi komputerowo.

Laureatem Nagrody
Specjalnej Głównego
Inspektora Pracy
za stosowanie
innowacyjnych
rozwiązań
zwiększających
bezpieczeństwo pracy
w gospodarstwie
rolnym w tegorocznym
Ogólnokrajowym
Konkursie Bezpieczne
Gospodarstwo Rolne
został Tomasz Szczęsny,
34-letni rolnik,
magister zarządzania
w agrobiznesie Wydziału
Ekonomicznego SGGW
w Warszawie.

zdrowia i życia zatrudnionych pracowników. Rolnicy są ubezpieczeni w KRUS,
a ich pracownicy w ZUS. Nad bezpieczeństwem pracowników czuwa dodatkowo
zatrudniony inspektor bhp. Sprawami administracyjnymi gospodarstwa zajmuje
się żona laureata. Na bieżąco prowadzo-

Gospodarstwo rolne z województwa świętokrzyskiego
to przykład tworzenia
bezpiecznych miejsc pracy w rolnictwie.
W chlewni zainstalowano monitoring. W rezultacie wszystko, co się tam dzieje, rolnik
może sprawdzić na kilku monitorach u siebie w domu. Właściciel gospodarstwa rozwiązał również problem przykrego zapachu. Zastosował nowoczesną technologię
efektywnych mikroorganizmów, a zbiorniki na gnojowicę zostały przykryte.
W gospodarstwie prowadzona była
kontrola inspektora Państwowej Inspekcji Pracy, która – jak powiedział właściciel
– przyniosła wymierne korzyści. Właściciel gospodarstwa zdał sobie sprawę, na
co należy zwrócić uwagę, by nie narażać

ne są akta osobowe pracowników oraz
ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy.
Rolnik pozytywnie odniósł się do pomysłu zorganizowania przez Państwową Inspekcję Pracy wykazu gospodarstw
rolnych, w których uczniowie szkół rolniczych mogliby odbywać praktyki. Wyraził zgodę na umieszczenie gospodarstwa
w utworzonej bazie. Praktykanci będą
mogli uczestniczyć w tzw. wycieczkach
instruktażowych bhp w nagrodzonym
gospodarstwie rolnym.
OIP w Kielce
IP 9/2019

Główny Inspektor
Pracy Wiesław Łyszczek
i Prezes Urzędu Dozoru
Technicznego Andrzej
Ziółkowski podpisali
6 września 2019 r.
w siedzibie Urzędu Dozoru
Technicznego w Warszawie
porozumienie w sprawie
współdziałania Państwowej
Inspekcji Pracy i Urzędu
Dozoru Technicznego.
Jego celem jest zapewnienie
lepszego przestrzegania
przepisów i zasad
bezpieczeństwa i higieny
pracy oraz bezpiecznego
funkcjonowania
urządzeń technicznych.

Świeży impuls we współpracy
z dozorem technicznym

P

orozumienie przewiduje, że w uzasadnionych przypadkach
oba urzędy będą się wzajemnie informować o stwierdzonym
w toku czynności dozoru i kontroli rażącym naruszeniu przepisów i zasad bhp, przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia
oraz bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń technicznych, a także
o podjętych w tym zakresie decyzjach i działaniach. W razie potrzeby będą przeprowadzać wspólne kontrole, w wyniku których
każdy organ zgodnie ze swoimi uprawnieniami wydaje decyzje.
Współpraca PIP i UDT obejmować ma w szczególności przekazywanie informacji o zaistniałych wypadkach: ciężkich, śmiertelnych i zbiorowych, o niebezpiecznych uszkodzeniach maszyn i urządzeń technicznych, a także o wypadkach związanych
z eksploatacją tych urządzeń. Zakłada podejmowanie wspólnych działań w kierunku zmiany regulacji prawnych w przypadku zidentyfikowania obszarów, w których następuje pogorszenie
bezpieczeństwa środowiska pracy lub urządzeń technicznych.
Przewiduje podnoszenie kwalifikacji i upowszechnianie wiedzy
pracowników obu urzędów poprzez współdziałanie przy opracowywaniu programów i realizacji szkoleń.
Strony zobowiązują się do wspierania inicjatyw dotyczących poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy przy eksIP 9/2019

ploatacji maszyn i urządzeń oraz rozpowszechniania nowych
rozwiązań technologicznych w tej dziedzinie. Będą także wymieniać doświadczenia w zakresie bezpieczeństwa maszyn i urządzeń technicznych.
W porozumieniu mówi się również o podejmowaniu wspólnych działań prewencyjnych na rzecz zapobiegania i eliminowania zagrożeń zawodowych w środowisku pracy. Ponadto inspektorzy pracy mają mieć możliwość sprawdzania statusu urządzenia
technicznego w bazie UDT na podstawie zapytania zawierającego numer ewidencyjny urządzenia.
Dokument o współpracy, podpisany przez szefów obu partnerskich urzędów nadzoru i kontroli warunków pracy, zastąpił poprzednie porozumienie tego typu zawarte w lutym 2013 r.
W uroczystości podpisania porozumienia Głównemu Inspektorowi Pracy i Prezesowi UDT towarzyszyli współpracownicy. Państwową Inspekcję Pracy reprezentowali: Zastępca Głównego Inspektora Pracy Bogdan Drzastwa, Dyrektor Gabinetu GIP Ewa
Dośla, Dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli Jakub Chojnicki, Dyrektor Departamentu Prawnego Wojciech Gonciarz i Zastępca Dyrektora Departamentu Kadr i Szkoleń Iwona Hadacz.
Donat Duczyński
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Natalia Grunwald

Odpowiedzialność
porządkowa pracownika
Na mocy przepisów
powszechnie
obowiązujących,
zawartych w Kodeksie
pracy, w art. 108-113,
pracownicy podlegają
odpowiedzialności
porządkowej. Przepisy
te zawierają katalog kar
porządkowych – są to:
kara upomnienia,
kara nagany oraz
kara pieniężna.
Co istotne, katalog ma
charakter zamknięty,
a pracodawca, stosując
wobec pracowników inne
kary za przewinienia
o charakterze
porządkowym, ponosi
odpowiedzialność
z tytułu wykroczenia
przeciwko prawom
pracownika.
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W

przepisach określono także
przesłanki zastosowania kary
porządkowej, procedurę jej zastosowania
przez pracodawcę oraz zasady kwestionowania przez pracownika zasadności kary
czy też zgodności jej zastosowania z przepisami Kodeksu pracy.

Przesłanki zastosowania
kary
Zgodnie z art. 108 § 1 k.p. pracodawca może
stosować karę porządkową w postaci upomnienia bądź nagany za nieprzestrzeganie przez pracownika: ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów
przeciwpożarowych, a także przyjętego
sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.
Ponadto, zgodnie z art. 108 § 2 k.p., wobec pracownika może zostać zastosowana
represja o charakterze majątkowym w postaci kary pieniężnej za: nieprzestrzeganie
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości
lub spożywanie alkoholu w czasie pracy.
Wpływy z kar pieniężnych przeznacza
się na poprawę warunków bhp (art. 108 § 4
k.p.), a maksymalna wysokość kary jest za-

leżna od wysokości wynagrodzenia ukaranego pracownika. Kara pieniężna za jedno
przekroczenie, a także za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności, nie może
być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika, a łącznie kary pieniężne nie mogą przewyższać dziesiątej części
wynagrodzenia przypadającego do wypłaty pracownikowi, po dokonaniu potrąceń,
o których mowa w art. 87 § 1 pkt 1-3 k.p.
(tj. po dokonaniu potrąceń z tytułu sum
egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych, sum egzekwowanych na
mocy tytułów wykonawczych na pokrycie
należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz z tytułu zaliczek pieniężnych
udzielonych pracownikowi). W przypadku
kary pieniężnej kwota wolna od potrąceń
wynosi 90% minimalnego wynagrodzenia
za pracę (art. 871 § 1 pkt 3 k.p.). Potrącenie
kary pieniężnej z wynagrodzenia za pracę
nie wymaga zgody pracownika.
W orzecznictwie podkreśla się, że odpowiedzialność porządkowa dotyczy ściśle naruszeń o charakterze porządkowym
określonych w art. 108 k.p. W uzasadnieniu
wyroku Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe
VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wskazał, że odpowiedzialność porządkowa „ma charakter niekompensacyjny, represyjno-prewencyjny i jej cel
sprowadza się do wymierzenia pracowIP 9/2019

nikowi kar za naruszenie obowiązku przestrzegania ustalonej organizacji i porządku
w procesie pracy. Przesłankami zastosowania odpowiedzialności porządkowej
są: bezprawność zachowania – popełnienie przekroczenia porządkowego oraz
wina pracownika, rozumiana jako subiektywna naganność jego zachowania, tożsama z zamiarem (bezpośrednim lub ewentualnym) popełnienia przekroczenia albo
popełnieniem go wskutek niezachowania
ostrożności wymaganej w danych okolicznościach, mimo że sprawca możliwość
taką przewidywał albo mógł przewidzieć.
[…] Uchybienia obowiązkom pracowniczym innym niż te wynikające z wymieIP 9/2019

nionych przekroczeń porządkowych nie
uprawniają do stosowania sankcji porządkowych. Pracownik ponosi odpowiedzialność porządkową tylko za naruszenia
określonych wcześniej obowiązków pracowniczych, a nie za naruszenia wszystkich obowiązków pracowniczych. […] Wymienione w przepisie art. 108 k.p. sytuacje
uzasadniające zastosowanie kary, dają obraz, o jakie naruszenia ustawodawcy w tej
instytucji chodziło – ściśle porządkowe,
związane z tym jak zakład funkcjonuje, jak
układa swoje działanie, jakie panują w nim
zasady itp. Nie odnosi się – i odnosić nie
może – do jakości wykonywania obowiązków merytorycznych. Odpowiedzialność

porządkowa to element dyscyplinowania pracownika, skutkujący negatywnymi następstwami dla pracownika i dlatego
jego zakres stosowania nie może być rozszerzany” (wyrok z dnia 27 kwietnia 2018,
sygn. akt VI P 566/16).
Należy zaznaczyć, że w przypadku wystąpienia przesłanek odpowiedzialności
porządkowej pracodawca może wszcząć
procedurę zastosowania wobec pracownika kary porządkowej, ale nie musi tego
robić. Jest to uprawnienie pracodawcy
i ma ono charakter fakultatywny. Jedynie wyjątkowo, w przepisach szczególnych dotyczących pracowników samorządowych, ustawodawca przewidział
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obowiązek wszczęcia danej procedury
– zgodnie z przepisami art. 31 ustawy
z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2018 r.,
poz. 1260 ze zm.), pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, jest obowiązany złożyć
oświadczenie o prowadzeniu działalności
gospodarczej. W przypadku niezłożenia
w terminie tego oświadczenia pracownik
samorządowy podlega odpowiedzialności
porządkowej i przepisy ustawy stanowią
wprost, że na pracownika jest nakładana
kara upomnienia albo nagany. Obligują one zatem pracodawcę do wszczęcia
procedury nałożenia kary i stosowania odpowiednio przepisów art. 109 § 2
i art. 110-113 k.p.
Fakt ukarania pracownika karą porządkową nie niweczy możliwości wskazania
tych samych okoliczności jako przyczyny
uzasadniającej wypowiedzenie czy też rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem.

Procedura i warunki
zastosowania kary
W pierwszej kolejności pracodawca, który
ma zamiar podjąć działania celem ewentualnego zastosowania kary porządkowej, musi zwrócić uwagę na to, aby kara
była zastosowana z zachowaniem terminów przewidzianych w Kodeksie pracy.
Art. 109 § 1 k.p. stanowi bowiem, że kara
nie może być zastosowana po upływie
2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po
upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się
tego naruszenia.
Bieg dwutygodniowego terminu rozpoczyna się, gdy osoba uprawniona do
stosowania kar porządkowych dowie się
o naruszeniu obowiązku pracowniczego
(zob. m.in. wyrok SO Piotrków Trybunalski
z dnia 2 lipca 2014 r., sygn. akt V Pa 32/14).
Z uwagi na to, że ewentualne zastosowanie
kary porządkowej musi być poprzedzone
wysłuchaniem pracownika, jego nieobecność w zakładzie pracy ma wpływ na termin na zastosowanie kary – jeżeli z powodu nieobecności pracownik nie może być
12

wysłuchany, bieg terminu nie rozpoczyna
się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu do dnia
stawienia się pracownika do pracy (art. 109
§ 3 k.p.). Upływ wskazanych terminów powoduje, że pracodawca traci uprawnienie
do zastosowania wobec pracownika kary
porządkowej.
Art. 109 § 2 k.p. stanowi, że kara może
być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika, dopiero potem
pracodawca podejmuje decyzję o zastosowaniu kary. Wysłuchanie ma umożliwić pracownikowi odniesienie się do stawianych mu zarzutów. Powinien zatem
mieć świadomość, że w danym momencie jest wysłuchiwany przed ewentualnym zastosowaniem wobec niego kary
porządkowej. Wysłuchanie pracownika
nie musi być jednak dokonane przez osobę, która jest uprawniona do wymierzenia kary porządkowej. Potwierdził to Sąd
Najwyższy, wskazując, że art. 109 nie zawiera wymagania, aby ta sama osoba wysłuchała pracownika, a następnie decydowała o nałożeniu kary. Konieczne jest
jedynie, aby wysłuchanie pracownika poprzedzało nałożenie kary. Osoba uprawniona do nakładania kar porządkowych
może upoważnić inną osobę do wysłucha-

nia pracownika przed podjęciem decyzji
o nałożeniu kary (wyrok z dnia 9 kwietnia
1998 r., I PKN 45/98).
Ponadto przepisy wskazują kryteria,
które pracodawca ma wziąć po uwagę
przy stosowaniu kary – są to w szczególności rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych, stopień winy pracownika
i jego dotychczasowy stosunek do pracy (art. 111 k.p.).
W przypadku zastosowania wobec
pracownika kary porządkowej przepisy
obligują pracodawcę do zawiadomienia
pracownika na piśmie. W zawiadomieniu
o zastosowaniu kary należy wskazać rodzaj i datę naruszenia obowiązków pracowniczych. Dodatkowo w treści zawiadomienia należy poinformować pracownika
o prawie zgłoszenia sprzeciwu i terminie
jego wniesienia (art. 110 k.p.).
Jeżeli zastosowanie kary nastąpiło
z naruszeniem przepisów prawa, pracownik może w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia wnieść sprzeciw. O uwzględnieniu lub odrzuceniu sprzeciwu decyduje
pracodawca po rozpatrzeniu stanowiska reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej (art. 112 § 1
k.p.). Konsultacja z organizacją związkową
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w sprawie zastosowania kary porządkowej
ma miejsce dopiero na etapie wniesienia
przez pracownika sprzeciwu. Odrzucenie
sprzeciwu bez wymaganej konsultacji będzie stanowić naruszenie przepisów o stosowaniu kar porządkowych.

Droga sądowa
Nieodrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni od
dnia wniesienia jest równoznaczne z jego
uwzględnieniem (art. 112 § 2 k.p.). W przypadku odrzucenia sprzeciwu przez pracodawcę pracownik, który wniósł sprzeciw,
może w ciągu 14 dni od dnia zawiadomienia o odrzuceniu sprzeciwu wystąpić do
sądu pracy o uchylenie zastosowanej wobec niego kary (art. 112 § 1 k.p.). Wynika
z tego, że warunkiem koniecznym wystąpienia na drogę sądową jest wyczerpanie wewnątrzzakładowej procedury
odwoławczej wobec zastosowanej kary,
tj. złożenie przez pracownika w terminie
sprzeciwu do pracodawcy.
Sąd Najwyższy potwierdził, że termin wystąpienia do sądu pracy o uchylenie kary porządkowej jest terminem
zawitym prawa materialnego i nie podlega przywróceniu (wyrok z dnia 9 maja
2000 r., sygn. akt I PKN 626/99). Przepisy
nie wskazują, aby zawiadomienie o odrzuceniu sprzeciwu od zastosowania kary
porządkowej musiało zawierać pouczenie
o przysługującym pracownikowi prawie
wystąpienia do sądu pracy o uchylenie
zastosowanej kary porządkowej. Zatem
pracownik, uchybiając terminowi na wniesienie powództwa do sądu, nie będzie
mógł powoływać się na brak pouczenia
w zawiadomieniu pracodawcy o odrzuceniu sprzeciwu.
Sprawa dotycząca kary porządkowej
należy do właściwości sądu rejonowego (art. 461 § 11 Kodeksu postępowania
cywilnego). Od orzeczenia sądu okręgowego (jako sądu II instancji) nie służy natomiast skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego (art. 3982 § 2 pkt 2 k.p.c.).
Zgodnie z art. 113 k.p. karę uważa się
za niebyłą, a odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa się z akt osobowych pracownika po roku nienagannej pracy. PracoIP 9/2019

dawca może jednak, z własnej inicjatywy
lub na wniosek reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej,
uznać karę za niebyłą przed upływem tego
terminu. Tak samo pracodawca powinien
postąpić w razie uwzględnienia sprzeciwu
albo wydania przez sąd pracy orzeczenia
o uchyleniu kary.
W razie uwzględnienia sprzeciwu w zakresie zastosowanej kary pieniężnej lub
uchylenia tej kary przez sąd pracy pracodawca ma obowiązek zwrócić pracownikowi równowartość tej kary (art. 112 § 3 k.p.).
Wraz z uznaniem kary za niebyłą pracodawca jest zobligowany do usunięcia
z akt osobowych pracownika zarówno odpisu zawiadomienia o zastosowaniu kary
porządkowej, jak i pozostałej dokumentacji związanej z zastosowaniem danej kary
(na przykład dokumentacji dotyczącej
złożonego przez pracownika sprzeciwu).

Część D akt osobowych
Należy tu wspomnieć, że od 1 stycznia
2019 r. zmieniły się zasady dotyczące przechowywania dokumentacji dotyczącej zastosowanych kar porządkowych w aktach
osobowych pracownika. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r.
(Dz.U. z 2018 r., poz. 2369) akta osobowe
pracownika składają się z czterech części, nie jak poprzednio z trzech. W nowej
części D akt osobowych składa się odpis
zawiadomienia o ukaraniu oraz inne dokumenty związane z ponoszeniem przez
pracownika odpowiedzialności porządkowej lub odpowiedzialności określonej
w odrębnych przepisach, które przewidują zatarcie kary po upływie określonego
czasu (§ 3 pkt 4 rozporządzenia). Ponadto dokumenty znajdujące się w części D
akt osobowych pracownika przechowuje
się w wydzielonych częściach dotyczących
danej kary, którym przyporządkowuje się
odpowiednio numery D1 i kolejne. Przechowywanie w porządku chronologicznym, numerowanie oraz tworzenie wykazu dokumentów dotyczy każdej z tych
części. W związku z usunięciem z akt osobowych pracownika odpisu zawiadomie-

nia o ukaraniu usuwa się całą wydzieloną
część dotyczącą danej kary, a pozostałym przyporządkowuje się następujące
po sobie numery (§ 4 ust. 3 rozporządzenia). Przed zmianą przepisów dokumentacja dotycząca wymierzania kar porządkowych była gromadzona w części B akt
osobowych jako dokumentacja dotycząca przebiegu zatrudnienia pracownika.
Ostatecznie o tym, czy kara porządkowa była zasadna oraz czy została zastosowana zgodnie z wymogami Kodeksu pracy, decyduje sąd w przypadku złożenia
przez pracownika powództwa o uchylenie danej kary. Inspektor pracy podczas
kontroli ma możliwość zweryfikowania,
czy pracodawca, stosując kary porządkowe, zachowuje wymogi wynikające
z procedury ich nakładania, m.in. czy zostały zachowane odpowiednie terminy,
czy miało miejsce wysłuchanie pracownika, czy pracownik został zawiadomiony na piśmie o nałożeniu kary, czy odbyła się konsultacja z zakładową organizacją
związkową w przypadku złożenia sprzeciwu. Kontroli podlegają także akta osobowe pracowników i w tym zakresie inspektor pracy ma możliwość sprawdzenia,
czy dokumentacja dotycząca nałożonych
kar porządkowych jest przechowywana
w aktach w sposób zgodny z zapisami
rozporządzenia bądź czy dokumentacja
ta została usunięta z akt, kiedy przepisy
obligują do tego pracodawcę. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości inspektor pracy kieruje do pracodawcy wnioski
w wystąpieniu. Na odpowiedzialność wykroczeniową naraża się natomiast pracodawca, który zastosuje wobec pracownika karę porządkową spoza katalogu kar
określonych w art. 108 k.p. Zgodnie z art.
281 pkt 4 k.p. kto, będąc pracodawcą lub
działając w jego imieniu, stosuje wobec
pracowników inne kary niż przewidziane w przepisach prawa pracy o odpowiedzialności porządkowej pracowników, podlega karze grzywny od 1000 zł
do 30 000 zł.
specjalista Natalia Grunwald
OIP Gdańsk
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Przedmiotem mediacji mogą być na przykład
sprawy o przywrócenie do pracy, o odszkodowanie,
o zapłatę wynagrodzenia za pracę w godzinach
nadliczbowych, o sprostowanie świadectwa pracy,
a także o mobbing i dyskryminację.

Beata Sikora-Nowakowska

Mediacja jest pozasądowym, nieformalnym
postępowaniem, do którego strony
przystępują dobrowolnie i przy pomocy
osoby trzeciej, niezależnego i bezstronnego
mediatora, dążą do rozwiązania konfliktu
lub sporu poprzez wypracowanie
zakończenia sprawy.

Mediacja

w prawie pracy

I

stotą mediacji (z łac. mediare – być
w środku) jest ułatwienie dyskusji między stronami, pomoc w rozwiązywaniu
kwestii spornych i dojściu do porozumienia. W drodze mediacji mogą być rozpatrywane różne kategorie spraw: ze stosunku pracy, cywilnych, karnych, rodzinnych,
gospodarczych czy dotyczących nieletnich. Mediacja opiera się na zasadzie „win-win”, co oznacza, że nie ma strony wygranej i przegranej, wygrywa bowiem każda
ze stron.

Założenia
Podstawowymi zasadami mediacji są:
– dobrowolność – strony dobrowolnie
wyrażają zgodę na udział w postępowaniu mediacyjnym, na każdym jego etapie
mogą się wycofać oraz mogą wybrać innego mediatora. Uczestnicy postępowania mediacyjnego nie mogą być zmuszeni
ani do podjęcia mediacji, ani do osiągnięcia porozumienia;
– poufność – przebieg postępowania mediacyjnego i jego rezulta14

ty są objęte tajemnicą, mediator nie
ujawnia nikomu informacji, które uzyskuje podczas prowadzenia mediacji,
z wyjątkiem przestępstw wymienionych
w art. 240 Kodeksu karnego;
– bezstronność – strony mediacji mają
równe prawa, a mediator jest neutralny
wobec przedmiotu sporu.
Instytucja mediacji została wprowadzona do Kodeksu postępowania cywilnego
ustawą z dnia 28 lipca 2005 roku o zmianie Kodeksu postępowania cywilnego oraz
niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2005 r.
Nr 172, poz. 1438, z późn.zm.) i unormowana przede wszystkim w art. 1831 – 18315
k.p.c. Regulacja ta została istotnie zmieniona ustawą z dnia 10 września 2015 roku
o zmianie niektórych ustaw w związku ze
wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów.
Przepisy Kodeksu postępowania cywilnego stosuje się także do postępowania
mediacyjnego w sporach indywidualnych
z zakresu prawa pracy. Wniosek o przeprowadzenie mediacji mogą złożyć obie strony stosunku pracy, tj. pracownik i praco-

dawca. Przedmiotem mediacji mogą być
na przykład sprawy o przywrócenie do pracy, o odszkodowanie, o zapłatę wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, o sprostowanie świadectwa pracy,
a także o mobbing i dyskryminację.
Do katalogu spraw, w których stosowanie mediacji jest wyłączone, należą sprawy
z zakresu ubezpieczeń społecznych. Przepis art. 47712 k.p.c. stanowi bowiem, że nie
jest dopuszczalne zawarcie ugody w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych.
Zgodnie z treścią art. 10 k.p.c. w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, sąd dąży w każdym stanie
IP 9/2019

postępowania do ich ugodowego załatwienia, w szczególności przez nakłanianie stron do mediacji. Mediacja może być
prowadzona zarówno przed wniesieniem
sprawy do sądu (mediacja pozasądowa),
jak i po wszczęciu postępowania na podstawie postanowienia sądu o skierowaniu
sprawy do mediacji. Zawsze jednak do prowadzenia mediacji wymagana jest zgoda
stron. Każda ze stron sporu może złożyć
wniosek o przeprowadzenie mediacji na
każdym etapie postępowania sądowego.

Zgoda na mediację
Mediację prowadzi się na podstawie umoIP 9/2019

wy o mediację albo postanowienia sądu
kierującego strony do mediacji. Umowa
może być zawarta także przez wyrażenie
przez stronę zgody na mediację, gdy druga strona złożyła wniosek mediatorowi
o przeprowadzenie mediacji, z dołączonym
dowodem doręczenia jego odpisu drugiej
stronie. Strony określają w niej w szczególności przedmiot mediacji, osobę mediatora albo sposób jego wyboru. Mediację
prowadzi się przed wszczęciem postępowania, a za zgodą stron także w toku sprawy.
Mediator powinien zachować bezstronność. Jego obowiązkiem jest niezwłoczne ujawnienie stronom okoliczności, które mogłyby wzbudzić wątpliwości co do
jego bezstronności. Podczas mediacji wykorzystuje on różne metody zmierzające do
polubownego rozwiązania sporu, w tym
wspiera strony w formułowaniu przez nie
propozycji ugodowych. Na zgodny wniosek
stron może wskazać sposoby rozwiązania
sporu, nie są one jednak dla stron wiążące.
Zasada poufności mediacji gwarantuje
jej stronom, że zarówno mediator, jak i inne
osoby biorące udział w postępowaniu mediacyjnym zobowiązane są zachować w tajemnicy fakty, o których dowiedziały się
w związku z prowadzeniem mediacji. Strony mogą jednak zwolnić mediatora i inne
osoby biorące udział w postępowaniu mediacyjnym z tego obowiązku. Bezskuteczne
jest powoływanie się w toku postępowania przed sądem lub sądem polubownym
na propozycje ugodowe, propozycje wzajemnych ustępstw lub inne oświadczenia
składane w postępowaniu mediacyjnym.
Wszczęcie mediacji przez stronę następuje z chwilą doręczenia mediatorowi
wniosku o przeprowadzenie mediacji, z dołączonym dowodem doręczenia jego odpisu drugiej stronie. Mimo doręczenia wniosku mediacja nie zostaje jednak wszczęta,
jeżeli między innymi:

1) stały mediator odmówił przeprowadzenia mediacji, w terminie tygodnia od
dnia doręczenia mu wniosku o przeprowadzenie mediacji;
2) strony zawarły umowę o mediację,
w której wskazano jako mediatora osobę
niebędącą stałym mediatorem, a osoba
ta, w terminie tygodnia od dnia doręczenia jej wniosku o przeprowadzenie mediacji, odmówiła przeprowadzenia mediacji;
3) strony zawarły umowę o mediację
bez wskazania mediatora i osoba, do której strona zwróciła się o przeprowadzenie mediacji, w terminie tygodnia od dnia
doręczenia jej wniosku o przeprowadzenie mediacji, nie wyraziła zgody na przeprowadzenie mediacji albo druga strona
w terminie tygodnia nie wyraziła zgody
na osobę mediatora;
4) strony nie zawarły umowy o mediację, a druga strona nie wyraziła zgody na mediację.
We wniosku o przeprowadzenie mediacji należy oznaczyć strony, dokładnie
określić żądanie, przytoczyć okoliczności uzasadniające żądanie, podpisać oraz
wymienić załączniki. Jeżeli strony zawarły
umowę o mediację na piśmie, do wniosku
dołącza się odpis tej umowy.

Wyznaczanie mediatora
Jak wynika z przywołanego art. 10 k.p.c.,
sąd może skierować strony do mediacji
na każdym etapie postępowania. Postanowienie kierujące strony do mediacji
może być wydane na posiedzeniu niejawnym. Mediacji nie prowadzi się, jeżeli
strona w terminie tygodnia od dnia ogłoszenia lub doręczenia jej postanowienia
kierującego strony do mediacji nie wyraziła zgody na mediację.
Jeżeli strony nie dokonały wyboru
osoby mediatora, sąd, kierując strony do
mediacji, wyznacza mediatora mającego
15

odpowiednią wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia mediacji w sprawach
danego rodzaju; w pierwszej kolejności
bierze stałych mediatorów. Mediator ma
prawo do zapoznania się z aktami sprawy, chyba że strona w terminie tygodnia
od dnia ogłoszenia lub doręczenia postanowienia kierującego strony do mediacji
nie wyrazi zgody na zapoznanie się mediatora z aktami.
Po skierowaniu stron do mediacji przewodniczący niezwłocznie przekazuje mediatorowi dane kontaktowe stron oraz ich
pełnomocników, w szczególności numery telefonów i adresy poczty elektronicznej, o ile je posiadają.
Kierując strony do mediacji, sąd wyznacza termin jej trwania na okres do trzech
miesięcy. Na zgodny wniosek stron lub z innych ważnych powodów termin ten może
zostać przedłużony, jeżeli będzie to sprzyjać ugodowemu załatwieniu sprawy. Czasu trwania mediacji nie wlicza się do czasu
trwania postępowania sądowego.
Mediację najczęściej prowadzi się na
posiedzeniach mediacyjnych, wówczas
obowiązkiem mediatora jest niezwłoczne ustalenie terminu i miejsce posiedzenia mediacyjnego. Jeżeli jednak strony
wyrażą na to zgodę, mediację można przeprowadzić bez wyznaczania posiedzenia
mediacyjnego. Wówczas mediacja jest prowadzona za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu czy też telekonferencji.
Z przebiegu mediacji sporządza się
protokół, w którym oznacza się miejsce
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i czas przeprowadzenia mediacji, a także
imię, nazwisko (nazwę) i adresy stron, imię
i nazwisko oraz adres mediatora, a także
wynik mediacji. Protokół podpisuje mediator. Jeżeli strony zawarły ugodę przed
mediatorem, ugodę zamieszcza się w protokole albo załącza się do niego. Strony
podpisują ugodę. Niemożność podpisania ugody mediator stwierdza w protokole. Mediator informuje strony, że przez
podpisanie ugody strony wyrażają zgodę
na wystąpienie do sądu z wnioskiem o jej
zatwierdzenie. Mediator jest zobowiązany
doręczyć stronom odpis protokołu.

Zatwierdzenie ugody
W przypadku gdy strona, po zawarciu ugody, w ramach mediacji prowadzonej na
podstawie umowy o mediację, wystąpi do
sądu z wnioskiem o zatwierdzenie ugody,
mediator składa protokół w sądzie, który
byłby właściwy do rozpoznania sprawy
według właściwości ogólnej lub wyłącznej. W razie skierowania przez sąd sprawy do mediacji mediator składa protokół
w sądzie rozpoznającym sprawę.
Jeżeli zawarto ugodę przed mediatorem, sąd na wniosek strony niezwłocznie przeprowadza postępowanie co do
zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem. Jeżeli ugoda podlega wykonaniu w drodze egzekucji, sąd zatwierdza
ją przez nadanie klauzuli wykonalności;
w przeciwnym przypadku sąd zatwierdza ugodę postanowieniem na posiedzeniu niejawnym.
Sąd odmawia nadania klauzuli wykonalności albo zatwierdzenia
ugody zawartej przed
mediatorem w całości
lub części, jeżeli ugoda
jest sprzeczna z prawem
lub zasadami współżycia społecznego albo
zmierza do obejścia prawa, a także gdy jest niezrozumiała lub zawiera sprzeczności.
Zgodnie z treścią
art. 18315 § 1 k.p.c. ugo-

da zawarta przed mediatorem, po jej zatwierdzeniu przez sąd, ma moc prawną
ugody zawartej przed sądem. Ugoda zawarta przed mediatorem, którą zatwierdzono przez nadanie jej klauzuli wykonalności, jest tytułem wykonawczym, a więc
ma moc obowiązującą równą orzeczeniom sądowym.
Jeżeli mediacja nie zakończyła się
podpisaniem ugody, protokół nie może
zawierać żadnych informacji na temat
przedstawionych w mediacji propozycji ugodowych, propozycji wzajemnych
ustępstw, stanowisk stron lub innych faktów związanych z prowadzeniem postępowania mediacyjnego.
Zgoda strony na udział w mediacji nie
zamyka drogi do postępowania sądowego. Jeżeli strony w toku mediacji nie dojdą do porozumienia, mogą kontynuować
spór przed sądem.
Rekomendacją do stosowania mediacji
i innych metod rozwiązywania konfliktów
jest możliwość rozstrzygania sporów bez
konieczności angażowania organów wymiaru sprawiedliwości. Mediacja polega na
wypracowaniu przez strony wzajemnie satysfakcjonującego porozumienia. Przewagą mediacji nad innymi procedurami jest
skrócenie czasu oczekiwania na rozstrzygnięcie sporu i obniżenie kosztów procesu
sądowego. Najważniejszymi atutami rozwiązywania sporów pracowniczych w drodze mediacji jest: szybkość w porównaniu
do postępowania sądowego, zmniejszenie
dyskomfortu psychicznego stron oraz zachowanie dyskrecji. Mediacja pomiędzy
pracownikiem a pracodawcą zapewnia
nowe spojrzenie na dany temat, pozwala na utrzymanie dobrych relacji i dialogu
pomiędzy stronami konfliktu.
Mądry pracodawca wie, że współpraca
i dobra komunikacja kształtują atmosferę
w pracy i są kluczowymi czynnikami wpływającymi na satysfakcję z zatrudnienia,
motywację i jakość wykonywanych zadań.
starszy inspektor pracy – specjalista
Beata Sikora-Nowakowska
stały mediator sądowy
OIP Katowice
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W drugą rocznicę śmierci Głównego
Inspektora Pracy Romana Giedrojcia
29 sierpnia 2019 r. w Ośrodku Szkolenia
Państwowej Inspekcji Pracy we
Wrocławiu odbyła się uroczystość
wręczenia corocznych nagród imienia
Romana Giedrojcia. Otrzymało je troje
inspektorów pracy, którzy wyróżnili
się szczególnymi osiągnięciami
w zakresie poprawy warunków pracy
oraz determinacją i skutecznością
w egzekwowaniu przepisów
prawa pracy.

Wręczono nagrody
im. Romana Giedrojcia

T

egorocznymi laureatami Nagrody im. Romana Giedrojcia
zostali: Bartosz Pittner z Okręgowego Inspektoratu Pracy
w Rzeszowie, Arkadiusz Obłoza z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie oraz Monika Sierakowska-Czeladziński z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie.
Gratulując wyróżnionym, Główny Inspektor Pracy Wiesław
Łyszczek podkreślił, że patron nagrody był wybitnym inspektorem pracy. Otrzymanie nagrody imienia Romana Giedrojcia to nie
tylko zaszczyt, ale także odpowiedzialność, by okazać się godnym tego wyróżnienia.
„Inspektor Roman Giedrojć podkreślał, że z kontroli zawsze
musi coś dobrego wynikać. Że każda wizyta inspektora w zakładzie powinna się wiązać z odczuwalną poprawą warunków pracy. Ten aspekt – widoczny i odczuwalny dla ludzi efekt naszych
kontroli – także dla mnie jest najważniejszym miernikiem oceny pracy inspektorskiej. Dokonania naszych finalistów również
i w tym zakresie godne są wyjątkowego wyróżnienia” – powiedział Wiesław Łyszczek.
Wiceprzewodnicząca Rady Ochrony Pracy, dyrektor Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego prof. dr hab. Danuta Koradecka pogratulowała inicjatywy
ustanowienia Nagrody im. Romana Giedrojcia, przekazała wyrazy uznania tegorocznym laureatom nagrody.
„Roman Giedrojć był człowiekiem wyjątkowym, dlatego że był
pasjonatem pracy, którą wykonywał – podkreśliła profesor DanuIP 9/2019

ta Koradecka. – To nie było tylko zaangażowanie w wykonanie
obowiązków. To była pasja zmieniania świata na lepsze. Dlatego
ważne jest, aby w społeczności inspektorskiej wyróżniać właśnie
takie osobowości, takich inspektorów pasjonatów, którzy gotowi są poświęcić swój czas i wiedzę na poszukiwanie źródeł prawdy i podejmowanie decyzji szczególnie istotnych dla ludzi pracy”.
Przewodniczący Regionu Dolny Śląsk Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” Kazimierz Kimso, składając gratulacje wyróżnionym, podziękował wszystkim inspektorom pracy i pracownikom Państwowej Inspekcji Pracy za działania
na rzecz poprawy warunków pracy.
W imieniu nagrodzonych dziękował starszy inspektor pracy
Arkadiusz Obłoza: „Nagroda jest dla nas zaszczytem i ogromnym
wyróżnieniem. Cieszymy się, że nasza dotychczasowa praca została doceniona, co stanowi także motywację do dalszych działań”.
Laureatom gratulował także Mieczysław Giedrojć, który podziękował za pielęgnowanie pamięci po zmarłym bracie, patronie nagrody.
W uroczystości uczestniczyli również: Wiceprzewodniczący
Rady Ochrony Pracy, przewodniczący ZZ „Budowlani” Zbigniew
Janowski, pracownicy i kierownictwo Państwowej Inspekcji Pracy, wdowa po Romanie Giedrojciu Ewa Giedrojć.
Dzień wcześniej, 28 sierpnia 2019 r., w Archikatedrze św. Jana
Chrzciciela we Wrocławiu odbyła się Msza Święta w intencji Romana Giedrojcia z udziałem najbliższej rodziny zmarłego, kierownictwa i pracowników Państwowej Inspekcji Pracy.
(D.D.)
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Fot. Sz. Kaczor

Nagroda
im. Romana Giedrojcia

Redukcja ryzyka –

kurtyny i bariery świetlne
maszyn
Kurtyny i bariery świetlne,
określane terminem aktywnych
optoelektronicznych urządzeń
ochronnych (z ang. AOPD, active
opto-electronic protective device),
należą do najczęściej stosowanych
bezdotykowych urządzeń
ochronnych maszyn. Zapewniają
one ochronę poprzez przywrócenie
maszyny do stanu bezpiecznego,
zanim człowiek może znaleźć się
w sytuacji zagrożenia.

D

ziałają na zasadzie emisji i odbioru promieniowania podczerwonego przez elementy optoelektroniczne – nadajnik,
odbiornik. Nadajnik kurtyn i barier emituje w kierunku odbiornika
promienie, tworząc tzw. strefę wykrywania. Promienie te przebiegają równolegle i rozmieszczone są równomiernie, a ich przecięcie powoduje wygenerowanie sygnału bezpiecznego zatrzymania
maszyny. Gdy jest potrzeba uzyskania kilku płaszczyzn wykrywania, między nadajnikiem i odbiornikiem ustawiane są zwierciadła
odbijające promienie. Jednak odbicie promieni od pojedynczego
zwierciadła powoduje ich osłabienie, co w konsekwencji zmniejsza potencjalną odległość między nadajnikiem a odbiornikiem.
Kurtyny świetlne instalowane są w taki sposób, że ich strefa
wykrywania może być ustawiona prostopadle, równolegle bądź
ukośnie do kierunku zbliżania się człowieka lub części jego ciała.
Położenie kurtyny względem strefy zbliżania ma wpływ na określenie minimalnej odległości, w jakiej powinna się ona znajdować
od strefy zagrożenia maszyny.
Bardzo istotnym parametrem kurtyn i barier jest ich rozdzielczość rozumiana jako próg wykrywania obiektu o określonych
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wymiarach, co w istocie sprowadza się do odpowiedniego rozstawu wiązek promieni. Rozstaw wiązek promieni kurtyn wynosi
od 14 do 40 mm i dlatego wykorzystywane są one do wykrywania niewielkich obiektów, najczęściej do ochrony rąk operatora. Bariery świetlne posiadają znacznie większy rozstaw wiązek,
przez co wykorzystywane są do rozpoznawania człowieka przy
wtargnięciu do strefy nadzorowanej. Kurtyny świetlne i bariery świetlne działają w sposób identyczny, różnica między nimi
sprowadza się jednak do wielkości rozpoznawanych obiektów
i nadzorowanych obszarów.

Różna niezawodność
Kurtyny i bariery świetlne muszą się charakteryzować niezawodnością działania. Jest to bardzo istotne, gdyż stanowią one
niewidzialną barierę. Problem niezawodności kurtyn i barier został ujęty w normie PN-EN 61496-1:2014. Bezpieczeństwo maszyn. Elektroczułe wyposażenie ochronne – Część 1: Wymagania ogólne i badania. Przytaczana norma wyszczególnia trzy
typy elektronicznego wyposażenia ochronnego, w tym kurtyn
i barier świetlnych. Dzieli je na urządzenia typu 2, typu 3, typu 4,
w zależności od ich niezawodności, czyli odporności na defekty skutkujące np. utratą progu wykrywania lub wzrostem czasu zadziałania powyżej określonej wartości. Najmniejszą niezawodność posiadają kurtyny i bariery typu 2, największą – typu 4,
stąd są stosowane wówczas, gdy poziom ryzyka jest wysoki i konieczne jest zapewnienie wysokich wymagań bezpieczeństwa.
W normie PN-EN 61496-1 zamieszczono również wskazania
odnośnie do oznakowania kurtyn i barier świetlnych oraz doboru ich typów w zależności od poziomu zapewnienia bezpieczeństwa PL lub poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa SIL
maszyn. Producenci kurtyn i barier świetlnych zobowiązani są
do umieszczenia na urządzeniu trwałego oznakowania umożliwiającego jego identyfikację, a także zawierającego wskazania
dotyczące jego bezpiecznego użytkowania. Oznakowanie winno zawierać m.in. informacje określające: typ urządzenia, próg
wykrywania, czas zadziałania, wymiary strefy wykrywania, poziom zapewnienia bezpieczeństwa PL lub poziom nienaruszalności bezpieczeństwa SIL.
IP 9/2019

Przykład maszyny wyposażonej
w dwie kurtyny świetlne
zainstalowane prostopadle
i równolegle do kierunku zbliżania
rąk operatora.

Podstawowe parametry kurtyn i barier świetlnych, takie jak rozdzielczość i czas zadziałania, w znacznym stopniu decydują o odległości ich usytuowania od strefy niebezpiecznej. Odległość ta
opisana jest następującym wzorem:
S = (K x T) + C
gdzie:
S – oznacza najmniejszą dopuszczalną odległość między urządzeniem ochronnym (kurtyną, barierą) a miejscem niebezpiecznym (mm),
K – szybkość ruchu odpowiedniej części ciała (mm/s),
T – czas reakcji urządzeń ochronnych + czas zadziałania maszyny (s),
C – współczynnik bezpieczeństwa (odległość dodatkowa) uzależniony od rozdzielczości urządzenia i sposobu jego umieszczenia względem kierunku zbliżania (mm).
Optoelektroniczne urządzenia ochronne, a więc kurtyny
i bariery świetlne, powinny uniemożliwiać dostęp do strefy zagrożenia poprzez ich obejście. Stąd niejednokrotnie uzupełniane są innego rodzaju urządzeniami ochronnymi.
IP 9/2019

W czasie eksploatacji maszyn należy poddawać systematycznej kontroli realizację funkcji bezpieczeństwa przez kurtyny i bariery świetlne. Służą do tego celu dołączane do urządzeń
przez ich producentów odpowiednie próbniki. Za ich pomocą
winna być dokonywana kontrolna aktywacja funkcji ochronnej urządzenia.

Funkcja mutingu kurtyn i barier świetlnych
Muting polega na czasowym zawieszeniu działania funkcji ochronnej optoelektronicznych urządzeń ochronnych. Stosowany jest
w zautomatyzowanych procesach produkcyjnych, głównie podczas transportu wyrobów (półwyrobów). Sprowadza się on do
zawieszenia (czasowego wyłączenia) funkcji ochronnej kurtyny,
bariery świetlnej w czasie, kiedy przemieszczane wyroby (półwyroby) przecinają wiązkę promieni jej strefy wykrywania. Po
ich przejściu kurtyna, bariera automatycznie przechodzi w stan
aktywnego działania. Muting dopuszczalny jest tylko wtedy,
gdy bezpieczeństwo może zostać zapewnione za pomocą metod alternatywnych, np. gdy załadowana paleta zagradza dostęp
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do strefy niebezpiecznej. Muting musi być całkowicie automatyczny, tzn. działać niezależnie od ingerencji operatora.

Podsumowanie
Bariery i kurtyny świetlne są praktycznymi urządzeniami ochronnymi, zapewniającymi dobry dostęp do wyposażenia maszyny,
nadzorującymi duże ich obszary. Znalazły zastosowanie tam, gdzie
innego rodzaju urządzenia, np. osłony, okazują się niepraktycz-

ne, nieodpowiednie lub niemożliwe. Kurtyny i bariery świetlne skracają czas dostępu do obszarów
roboczych maszyn, pozwalają więc na zwiększenie produktywności, a także poprawę ergonomii
w miejscu pracy. Są urządzeniami uniwersalnymi i można je zastosować w systemach bezpieczeństwa maszyn w różnych przypadkach. Niejednokrotnie wchodzą w skład całego systemu
bezpieczeństwa maszyny i urządzeń produkcyjnych. Ponadto w równym stopniu chronią operatora i osoby trzecie.
Ograniczeniem w stosowaniu kurtyn i barier
świetlnych mogą być warunki środowiska pracy, powodujące utrudnienia lub zakłócenia emisji
i odbioru promieniowania podczerwonego przez
urządzenia optoelektroniczne urządzeń, przykładowo duży poziom zapylenia. Kurtyny i bariery
świetlne nie są stosowane do ochrony przed elementami i płynami wyrzucanymi, przed emisją
hałasu, pyłu, promieniowania, substancji niebezpiecznych, przed wysoką temperaturą, gdyż nie
stanowią materialnej bariery. Nie są też stosowane w maszynach charakteryzujących się nieregularnym lub nadmiernym czasem zatrzymania lub
brakiem możliwości zatrzymania w czasie trwającego cyklu pracy. Generalnie chronią przed dostępem do elementów ruchomych maszyn.
Należy zaznaczyć, że kurtyny i bariery świetlne
ujęte są w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn, zawierającym orientacyjny wykaz
elementów bezpieczeństwa. Zgodnie więc z wymogami wskazanego przepisu wprowadzane do obrotu lub użytku winny spełniać określone w przepisie wymagania konstrukcyjne oraz dotyczące oznakowania, dokumentacji i oceny zgodności.
nadinspektor pracy Krzysztof Okseniuk
OIP Lublin
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Wspomnienia
Nigdy nie ma dobrego momentu na pożegnanie bliskich nam osób,
ale zawsze jest dobry czas na ich wspominanie…
Andrzej Prus,

Leszek Wałcerz,

Aleksander Czempiński,

nadinspektor pracy w Okręgowym
Inspektoracie Pracy w Katowicach

starszy inspektor pracy – specjalista
w Okręgowym Inspektoracie
Pracy w Kielcach

starszy inspektor pracy
w Okręgowym Inspektoracie Pracy
w Łodzi
Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci naszego Kolegi Aleksandra Czempińskiego, który odszedł 3 sierpnia 2019 roku w wieku 71 lat.
Pracę w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Łodzi rozpoczął w lipcu
2007 roku w związku z przejęciem przez
Państwową Inspekcję Pracy zadań kontroli legalności zatrudnienia. Był niezwykle zaangażowany w pracę zawodową.
Po ukończeniu aplikacji inspektorskiej
kontrolował nie tylko zagadnienia z zakresu legalności zatrudnienia, lecz także bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
prawa pracy. Jego działania kontrolne nacechowane były troską o poprawę warunków pracy pracowników. Z końcem
2017 roku, po ponad 45 latach aktywności zawodowej, przeszedł na zasłużoną
emeryturę w wieku 69 lat, pełen sił i planów na przyszłość.
Trudno znaleźć słowa oddające wyjątkową osobowość Aleksandra. Był bardzo
barwną postacią, niesamowitym człowiekiem, energicznym, towarzyskim, pełnym
ciepła i życzliwości dla ludzi. Charakteryzowało go ogromne poczucie humoru
oraz otwartość na świat i ludzi. Zawsze
był uczynny, uśmiechnięty, gotowy pomagać innym. Kochał muzykę, szczególnie starego dobrego rocka. Był podróżnikiem, wielkim miłośnikiem gór i natury.
Wolne chwile spędzał na wędrówkach po
Tatrach oraz pielęgnowaniu roślin w swoim ulubionym ogródku działkowym.
Był dumny z rodziny, szczególnie jako
tata i dziadek. Godzinami potrafił opowiadać o planach i osiągnięciach najbliższych.
Z ogromnym żalem żegnamy naszego Kolegę.
Kierownictwo i pracownicy
OIP w Łodzi

Zatrudniony w Okręgowym Inspektoracie
Pracy w Katowicach w 1998 r. Studium Kandydatów i Podinspektorów Pracy ukończył
z wynikiem bardzo dobrym w maju 2000 r.
Na stanowisko inspektora pracy został mianowany w sierpniu 2001 r., a awans na starszego inspektora pracy otrzymał cztery lata
później. W październiku 2009 r. został awansowany na nadinspektora pracy.
Służył wiedzą i doświadczeniem wszystkim inspektorom, również poprzez udział
w trudnych kontrolach. Był niezwykle koleżeński, dyspozycyjny, chętnie wykonywał
dodatkowe zadania. Kontrole, które przeprowadzał, były bardzo wnikliwe, cechowały się
wysokim poziomem merytorycznym i wielością środków prawnych.
Był cenionym wykładowcą. Współpracował z organizacjami związkowymi. Współtworzył podbeskidzki Klub Społecznego
Inspektora Pracy, był jego pierwszym współpracownikiem oraz merytorycznym opiekunem, prowadził szereg szkoleń dla społecznych inspektorów pracy, organizowanych
przez Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ
„Solidarność”.
W ocenach kwalifikacyjnych pracownika kilkakrotnie otrzymywał ocenę „wyróżnia się”. Wielokrotnie nagradzany nagrodami okolicznościowymi przez Okręgowego
Inspektora Pracy.
Od 13 maja 2016 r. pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Okręgowej Związku Zawodowego Pracowników PIP w Katowicach.
Jego odejście stworzyło pustkę, której nie
uda się wypełnić. Będzie brakowało męża,
ojca, kolegi, szefa sekcji, współpracownika,
przewodniczącego związku, mądrego i doświadczonego inspektora. Ogromnie szkoda i przykro pisać o Andrzeju „był”.
Będzie nam brakowało dobrego człowieka.

Odszedł cicho, bez pożegnania. W piątkowe popołudnie dotarła do nas smutna wiadomość o śmierci Leszka. Nasz kolega nie doczekał emerytury, miał dopiero 61 lat i przed sobą
wiele planów. Jakże trudno pisać w czasie przeszłym o Koledze, który spędził z nami ponad
23 lata. O Leszku można powiedzieć, że zawsze
był na posterunku. Pracował w OIP w Kielcach
od 24 sierpnia 1996 r., a jako inspektor pracy
od 1 marca 1999 r. Tytuł specjalisty w zakresie
zatrudniania osób niepełnosprawnych uzyskał
16 listopada 2004 r.
Był absolwentem Wydziału Rolniczego Akademii Rolniczej w Lublinie, otrzymując tytuł
magistra inżyniera na kierunku rolnictwo, oraz
Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, uzyskując w 1997 r. tytuł magistra prawa.
Swoją wiedzę wykorzystał, prowadząc działania prewencyjne i kontrolne na terenie województwa świętokrzyskiego.
Przez kilkanaście lat jako specjalista zajmował się sprawami osób niepełnosprawnych.
Kontrolował przestrzeganie przepisów w zakładach pracy chronionej i posiadających status
zakładów aktywizacji zawodowej, badał warunki pracy osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Był wnikliwym obserwatorem otaczającej rzeczywistości.
Z zaangażowaniem załatwiał skomplikowane
skargi, szukając ugodowego rozwiązania sporów, a nie tylko określania nieprawidłowości.
Niezwykle oddany pracy zawodowej, nigdy nie
zabiegał o zaszczyty. Jednak wiedzieliśmy, jak
wiele robił dla pracujących i przedsiębiorców
potrzebujących fachowej pomocy.
Znosił swoje cierpienia, niewiele o nich mówiąc. Słowa „śpieszmy się kochać ludzi, tak
szybko odchodzą” brzmią dziś jak epitafium
właśnie dla Leszka.
Leszku, nigdy Cię nie zapomnimy.

Kierownictwo i pracownicy
OIP w Katowicach

Kierownictwo i pracownicy
OIP w Kielcach
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Inwestycja w przyszłość
Adam Derza,
Okręgowy Inspektor Pracy
w Kielcach,
w rozmowie
z „Inspektorem Pracy”.

Czym wyróżnia się kierowany przez pana okręg na tle innych?
Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach jest jednym z mniejszych okręgów, podobnie jak województwo świętokrzyskie. Okręg
nie posiada biur terenowych, a jego siedziba znajduje się w centrum Kielc, w budynku będącym własnością Skarbu Państwa.
Województwo ma charakter przemysłowo-rolniczy. Świętokrzyskie bazuje przede wszystkim na przemyśle materiałów
budowlanych, w tym wydobywczym. Istotną rolę odgrywają
również przemysł metalurgiczny, maszynowy, precyzyjny i spożywczy. W rejonie Kielc oraz w południowo-zachodniej części województwa występuje duża koncentracja przemysłu wydobywczego kopalin i przeróbki surowców skalnych, w tym wapieni,
dla przemysłu cementowego i wapienniczego. Tutaj zlokalizowane są duże zakłady zaopatrujące cały kraj. Rejon Sandomierza, Opatowa, Kazimierzy Wielkiej, Pińczowa i Jędrzejowa słynie z sadownictwa i ogrodnictwa. Duże znaczenie dla rozwoju
gospodarczego regionu mają imprezy targowe organizowane
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przez Targi Kielce, drugie pod względem wielkości po Poznaniu.
W województwie dominują małe i średnie
przedsiębiorstwa, najczęściej prowadzące działalność budowlaną, handlową, transportową i rolniczą. Działania inspektorów pracy skupiają się na
kontrolach tego typu zakładów. Ze względu na
brak oddziałów terenowych w okręgu kontrolujący
czasem mają trudności z dojazdem czy zlokalizowaniem firmy, pokonują znaczne odległości z siedziby okręgu do granic województwa.
Godne podziwu są bardzo dobre relacje międzyludzkie panujące w okręgu. Oczywiście jak
wszędzie występują mniejsze lub większe problemy, ale widoczne jest wzajemne wspieranie
się w działaniach oraz empatyczne podejście do
siebie. Współpraca, ogromne zaangażowanie i aktywność pracowników pozwalają na bieżąco realizować zadania,
niekiedy kosztem własnego czasu. Niestety okręg boryka się aktualnie z problemami kadrowymi. Choroby, przejścia na emeryturę doświadczonych pracowników, szczególnie z wykształceniem
technicznym, utrudniają właściwy dobór inspektorów do prowadzenia czynności kontrolnych.
Jakie rozwiązania zostały lub będą wprowadzone w celu
zwiększenia skuteczności inspektorów i poprawy efektywności ich działań w okręgu?
Kierując od ponad roku okręgiem kieleckim, wprowadziłem
wiele zmian i korekt w organizacji pracy tej jednostki, jednak najistotniejsza zmiana to powołanie nowej Sekcji: Nadzoru i Kontroli
oraz Badania Wypadków przy Pracy. Pozwoli to na szybsze i skuteczniejsze działanie w zakresie ustalania okoliczności i przyczyn
wypadków oraz nadzoru rynku. Nowa sekcja poza typowymi zadaniami kontrolnymi ma być wsparciem merytorycznym dla Sekcji Prewencji i Promocji, przyczyniając się do specjalistycznego
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ukierunkowania pracodawców do wdrażania właściwych środków zapobiegawczych.
Jakie cele chce pan osiągnąć i zrealizować jako szef OIP?
Najistotniejsze potrzeby okręgu dotyczą pozyskania i zapewnienia odpowiednich zasobów ludzkich. Od początku stawiam
na ambitnych oraz zaangażowanych pracowników. Od ubiegłego roku 4 osoby zdobyły uprawnienia inspektorskie, aktualnie 4
osoby odbywają szkolenie w ramach aplikacji inspektorskiej, na
kolejne etaty prowadzimy rekrutację. W najbliższym czasie najchętniej pozyskałbym inżynierów – energetyka, odlewnika, mechanika, a także prawnika. W roku 2020 liczę na możliwość kolejnego „odmłodzenia” kadry inspektorskiej. Dodatkowo w okresie
ostatniego roku wzmocniłem Sekcję Analiz i Organizacji o specjalistę w zakresie zamówień publicznych. W ramach współpracy
z urzędami pracy pozyskaliśmy do obsługi okręgu dwóch prawników i pracownika kancelarii. Nowych pracowników postrzegam
jako istotny potencjał OIP w Kielcach i inwestycję w przyszłość.
Jakie działania promocyjno-prewencyjne realizowane przez
PIP na terenie waszego OIP są najskuteczniejsze i przynoszą
najlepsze efekty?
Do najskuteczniejszych działań promocyjno-prewencyjnych
zaliczyć należy działania w rolnictwie indywidualnym oraz wobec
średnich i dużych zakładów przemysłowych. W roku 2018 gospodarstwo państwa Agaty i Zbigniewa Przyjemskich z Kamieńczyc
zostało głównym finalistą konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo
Rolne”. Przykładem działań na rzecz zakładów przemysłowych
niech będzie podsumowanie XXV edycji konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”. W roku 2018 wśród wyróżnionych przedsiębiorców znalazł się pracodawca z województwa
świętokrzyskiego, firma Dyckerhoff Polska Sp. z o.o. Cementownia Nowiny. Dodatkowo firma został uhonorowana dyplomami
gratulacyjnymi i nagrodami od organizacji związkowych: NSZZ
„Solidarność” oraz OPZZ.
Poza szeregiem realizowanych, typowych już dla inspekcji pracy działań promocyjno-prewencyjnych, w ubiegłym roku wyszedłem z inicjatywą upowszechniania dobrych praktyk w zakresie
zarządzania bezpieczeństwem pracy w przedsiębiorstwach województwa. Zależy mi na prezentowaniu przez zakłady skutecznych systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
oraz nowoczesnych i bezpiecznych maszyn, technologii. Konferencje pod nazwą „Zarządzanie bhp – dobre praktyki w Świętokrzyskiem” odbyły się: w roku 2018 w Grupie Ożarów S.A. koncern
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CRH w Karsach koło Ożarowa, w roku 2019 w Dyckerhoff Polska
w Nowinach koło Kielc. Konferencje stanowiły platformę wymiany wiedzy oraz doświadczeń w dziedzinie bhp i umożliwiły przeniesienie dobrych praktyk do innych przedsiębiorstw. Ważną
inicjatywą była konferencja „Bezpieczne i legalne zatrudnienie
cudzoziemców w rolnictwie”, zorganizowana podczas Targów
„Agrotech” i „Las-Expo” 2019, przy udziale placówki Straży Granicznej, Powiatowego Urzędu Pracy oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Poza współpracą z urzędami nadzorczo-kontrolnymi bardzo
cenię sobie także współpracę w prowadzonych przedsięwzięciach
promocyjnych z Wojewodą Świętokrzyskim, Regionem Świętokrzyskim NSZZ „Solidarność”, ZZ „Budowlani” i Lożą Świętokrzyską Business Centre Club. Ściśle współpracujemy z Targami Kielce, organizujemy konferencje i stoiska, starając się dotrzeć do jak
największej liczby przedsiębiorców. Szczególnie ważne są dla nas
coroczne Międzynarodowe Targi Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy
oraz Zabezpieczeń Przeciwpożarowych Kielce Work Safety-Expo,
Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego „Autostrada
– Polska” oraz Międzynarodowe Targi „Agrotech” i „Las-Expo”.
Nasze programy prewencyjne są bardzo dobrze odbierane
przez przedsiębiorców, którzy widzą w inspekcji partnera i doradcę, a nie przeciwnika. Wspólnie z organizacjami pracodawców
i związkami zawodowymi stopniowo obalamy mit, iż lepiej trzymać się z dala od inspekcji pracy, żeby nie narażać się na ewentualne kontrole. Zawsze podkreślam, że relacje z pracodawcami
muszą być transparentne i oparte na jasnych regułach: szkolimy,
doradzamy, prowadzimy audyty, pierwsze kontrole – jednak z zastrzeżeniem, że jako organ występujemy w roli strażników prawa
i nie ma taryfy ulgowej.
Jakie przeszkody jako szef okręgu napotyka pan przy realizacji powierzonych zadań?
Nie lubię przeszkód i nie wyszukuję trudności, może dlatego
nie dostrzegam ich zbyt wiele. Jeżeli występują, to są elementem
mojej bieżącej pracy jako Okręgowego Inspektora Pracy.
W jaki sposób najlepiej odpoczywa pan po pracy?
Poza pracą zawodową i rodziną, są jeszcze pasje, które pozwalają mi odpocząć i oderwać się od codzienności. Najwięcej czasu
wolnego poświęcam podróżom i zlotom motocyklowym, w okresach letnich uprawiam sporty wodne, a zimą narciarstwo alpejskie.
Dziękujemy za rozmowę.
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Z Romanem Jabłońskim, starszym inspektorem pracy
– głównym specjalistą w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Poznaniu,
rozmawia Beata Pietruszka-Śliwińska.
Byliśmy w zakładzie, do którego zamknięcia 15 lat temu
mógł się pan przyczynić. Widziałam, że ze wzruszeniem słuchał pan, jak opowiadał o tym właściciel firmy.
Wzruszyło mnie to, bo pamiętam, od czego zaczynał ten pracodawca. To, do czego doszedł po kilkunastu latach, miała pani
okazję zobaczyć. Zbudował piękny, właściwie wzorcowy zakład,
w którym w kilku spółkach zatrudnia 120 pracowników. To jest
inteligentny i bardzo pracowity człowiek, obywatel holenderski,
który zaczynając w Polsce biznes, miał około 20 lat i kompletnie
nie znał języka polskiego. Firma Smulders jest dziś uznanym producentem boksów dla koni. Gdy pierwszy raz przyszedłem do zakładu na kontrolę, to w jednej z geesowskich hal pokrytej eternitem zastałem pracujących spawaczy. Była tam także szatnia
dla pracowników oraz prowizoryczne pomieszczenie, w którym
mieszkał pracodawca. Temperatura kwalifikowała do wstrzyma26

nia pracy i złożenia wniosku o zamknięcie zakładu. Nie zrobiłem
tego, bo zobaczyłem człowieka pełnego zapału, który wykazywał
chęć poprawy. Co ważne, płacił pracownikom, regulował składki
zusowskie. Miał wsparcie lokalnych władz, z którymi kontaktowałem się wcześniej. Wiedziałem, że był to teren obarczony dużym
bezrobociem, więc moja decyzja przełożyłaby się na wielu ludzi
i ich rodziny. Nie chodziło mi o zniszczenie zakładu, lecz danie mu
szansy. Wydałem decyzje nakazowe i pracodawca wprowadził nagrzewnice, najpierw jedną, bo na tyle go było stać, później kolejne. Przy okazji kontroli sąsiednich firm, przychodziłem jeszcze do
tego zakładu i podpowiadałem różne rozwiązania. Wciąż widziałem postęp i dobrą wolę pracodawcy. Za jego słowami szły czyny.
Dziś ten pracodawca, pokazując dobrze prosperujący zakład
i firmę, której klienci są nawet w Australii, mówi, że w pierwIP 9/2019
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dostrzegać człowieka
szym kontakcie był pan zasadniczy i surowy, ale później doradzał i pomagał jak ojciec. Tak pan rozumie istotę inspektorskich kontroli?
Być może wtedy moi przełożeni czy koledzy inspektorzy nie
postąpiliby tak. Może uznano by, że moja decyzja nie była słuszna. Jestem inżynierem praktykiem i dla mnie również liczy się statystyka, ale znacznie ważniejszy jest człowiek. Za tamtą decyzją
również stał człowiek, zarówno pracodawca, jak i ludzie u niego
zatrudnieni. Życie pozytywnie ją zweryfikowało, to dla mnie ważne. Wielokrotnie dawałem podobne szanse innym pracodawcom.
Bywało, że odroczyłem kontrolę, bo pracodawca ze łzami w oczach
mówił mi o swojej dramatycznej sytuacji życiowej, o chorej na raka
żonie i umierającej matce. Powiedziałem wtedy, żeby do mnie zadzwonił, gdy będzie gotowy do kontroli. Zrobił to po ośmiu miesiącach. Nie wróciłem jednak do tego zakładu, zaufałem pracodawcy i nie zawiodłem się. Oczywiście nie zawsze można działać
w ten sposób. Jeżeli kontrolowany oszukuje, to nie należy go traktować ulgowo. Ważne, co inspektor pracy zastanie w zakładzie,
z jakim pracodawcą ma do czynienia. Tego nauczyli mnie podczas aplikacji inspektorskiej we Wrocławiu Edmund Łątkowski,
ówczesny Okręgowy Inspektor Pracy we Wrocławiu, Józef Krakus,
główny specjalista z dziedziny urządzeń mechanicznych i Bronisław Fedejko, specjalista od budownictwa. Powtarzali, że zanim
inspektor pracy podejmie decyzję, musi zrozumieć drugą stronę,
właściwie ocenić jej sytuację. Nie wolno działać według prostego
schematu, bo w kontrolowaniu nie chodzi o to, by zniszczyć człowieka, lecz by mu pomóc. Ja lubię pomagać ludziom.

dań. Dotyczyło to również męża owej kobiety. Doradziłem, żeby
złożyła pozew do sądu pracy. Obiecałem pomoc. Sprawa przeszła przez dwie instancje. W pierwszej, z niekorzystnym orzeczeniem i kosztami biegłego sądowego, które obciążały wnoszącego
powództwo. To była kwota około 1000 złotych, zbyt pokaźna dla
tej rodziny, utrzymującej się z renty kobiety. Mąż był wtedy nadal
w szpitalu, a na utrzymaniu pozostawała jeszcze ucząca się córka.
Nie chciałem, żeby kobieta rezygnowała z dalszej walki, więc zaproponowałem, że pokryję koszty biegłego, którego opinia była
niezbędna do kontynuowania sprawy w drugiej instancji. Ta okazała się dla nas wygraną. Do dziś widzę łzy radości tej kobiety, gdy
przyszła podziękować za pomoc. Zrobiła to również w formie pisemnej do Okręgowego Inspektora Pracy w OIP w Poznaniu dra
Mirosława Feldmanna. Pamiętam, jak po mało przyjemnej naradzie inspektorów pracy odczytał te podziękowania dla mnie
i koleżanki Anny Dudar, która wspierała nas w tej sprawie jako
prawnik. Dopełnieniem było zaproszenie nas do kasy po nagrody.

Szefowie w okręgu mówią, że pana teczka osobowa jest pełna
listów z podziękowaniami. Zapamiętał pan którąś ze spraw,
które stoją za tymi dowodami wdzięczności?
Utkwiła mi w pamięci pewna kobieta, która przyszła, gdy byłem na dyżurze skargowym. Chodziło o wypadek jej męża, który
pracował w firmie transportowej i tam przeszedł zawał serca. Kobieta skarżyła się, że pracodawca nie uznał zdarzenia za wypadek
przy pracy. Poszedłem do zakładu na kontrolę. Na pierwszy rzut
oka wszystko potwierdzało stanowisko pracodawcy, ja jednak
drążyłem temat, dopytywałem rozmaite osoby. Okazało się, że
lekarz zakładowy medycyny pracy wydawał zaświadczenia o dopuszczeniu do pracy na danym stanowisku bez jakichkolwiek ba-

Zainteresowanie prądem elektrycznym przejął mój syn,
który ukończył automatykę z robotyką, a studia magisterskie
uzupełniał ze specjalizacji urządzenia elektroenergetyczne.
Pracę pisał z jakości prądu, bo jakość prądu wpływa na
sterowanie robotami. To bardzo mu się przydało, obecnie
programuje sterowanie pracą robotów w Niemczech i jest
już mądrzejszy ode mnie. Myślę, że tak wykształceni ludzie
są bardzo potrzebni w inspekcji pracy, która powinna iść
w głęboką specjalizację, popartą praktyką zawodową.
Ubolewam, że obecne realia finansowe wykluczają to.
Niestety w którymś momencie może się okazać, że inspektorzy
pracy nie będą w stanie nadążyć za technicznymi
czy technologicznymi realiami.
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To docenienie pracy inspektora jest ważne, odzwierciedla
się w jej efektach?
Ono jest ważne w każdym zawodzie. Dostrzeganie przez przełożonego, że pracownik wychodzi poza zwykłe obowiązki, że jest
kreatywny, że po koleżeńsku wspiera współpracowników. W naszym zawodzie to ma bardzo realne przełożenie na bezpieczeństwo pracy, zdrowie czy życie pracowników. Szczególnie tam,
gdzie chodzi o badanie wypadków przy pracy, bardzo istotna jest
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dociekliwość inspektora pracy, który musi mieć pełen obraz sprawy. Wiem, że wielokrotnie skarżono się na tę moją cechę, określaną jako czepianie się, drobiazgowość itp. Sam szef OIP Krzysztof Fiklewicz często powtarzał, że nie chciałby być przeze mnie
kontrolowany. Gdy jednak były zgłoszenia wypadków, to często
mnie prosił o ich zbadanie. Takie podejście do pracy ma także drugą stronę medalu. Wielokrotnie pokłosiem moich kontroli był porysowany lakier mojego auta i ponacinane opony. Nierzadko odgrażano mi się policją czy innym działaniem. Nie dziwi mnie na
przykład, że koleżanka została poszczuta psem w jednym z kontrolowanych zakładów. Gdy uciekała, wpadła w rów i zerwała
więzadła kolan. Do dziś ma problemy z poruszaniem się. Po przeszło 30 latach pracy w inspekcji pracy wiem, że takie sytuacje są
wkalkulowane w ten zawód. Ważne, żeby nie pociągały za sobą
chęci odegrania się. Ja osobiście nie czuję, żebym komukolwiek
wyrządził jakąś krzywdę, był złośliwy. Pracodawcy albo mnie nie
lubią, albo wręcz uwielbiają. Wszystko zależy od tego, w jaki sposób odbierają moje uwagi. A że głównie dotyczą one spraw technicznych związanych z eksploatacją urządzeń energetycznych,
którymi się przede wszystkim zajmuję, to nie ma tu miejsca na
jakieś nieścisłości. Wszystko musi być czarne albo białe, bo stawka jest zbyt wysoka.
Pracodawcy to rozumieją?
W większości tak, nawet wtedy, gdy przyjmują mandat. Pamiętam pracodawcę, który bardzo emocjonalnie i nieprzyjemnie zareagował w takiej sytuacji. Dokładnie wyjaśniłem mu, za co jest
kara i co powinien zrobić. Widziałem, że nie jest do tego przekonany. Po kilku latach spotkałem go nad morzem, gdzie spędzałem urlop, tak jak i on. Poznał mnie i poprosił o rozmowę. To była
długa, męska rozmowa dotycząca tamtej kontroli. Przyznał, że
miałem rację, podziękował za wskazanie wtedy ważnych rzeczy
i różnych rozwiązań technicznych. Nigdy więcej nie wróciłem już

do tego zakładu, ale jestem przekonany, że nic złego tam się nie
zdarzy. Ostatnio w sądzie spotkałem się z projektantem i kierownikiem budowy, na której doszło do śmiertelnego wypadku przy
pracy, który badałem. Wcześniej nie chciał mi udzielić żadnej informacji na ten temat i był bardzo niegrzeczny wobec mnie. Koledzy w okręgu, którzy byli świadkami naszej rozmowy, żartowali
sobie nawet z mojej spolegliwości wobec niego. Napisałem wtedy
do powiatowego nadzoru budowlanego, bo ów człowiek nie wywiązywał się z obowiązków wynikających z prawa budowlanego.
Miał wtedy postępowanie dyscyplinarne prowadzone przez Wielkopolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa. Gdy spotkaliśmy się w sądzie w związku z wypadkiem, przeprosił mnie i obiecał, że już nigdy więcej tak się nie zachowa. To był miły gest, który
świadczył o zrozumieniu problemu.
Badanie wypadków przy pracy wymaga nie tylko specjalistycznej wiedzy, ale i doświadczenia. To prawda, że pan zajmował się tym zaraz po uzyskaniu uprawnień inspektorskich?
Rzeczywiście przydzielano mi te zadania od samego początku mojej pracy w inspekcji. Jako inżynier energetyk miałem spore doświadczenie zawodowe, pracując 6 lat w przemyśle, w tym
przez 5 lat byłem kierownikiem utrzymania ruchu w zakładzie
budowlanym w Poznaniu. Tam miałem styczność z inspektorami pracy; wiedziałem, czym się zajmują. Pamiętam, jak kiedyś do
zakładu miał przyjść na kontrolę inspektor pracy Zbigniew Zgorzelak, a kilku moich pracowników nie miało aktualnych uprawnień kwalifikacyjnych w zakresie eksploatacji urządzeń energetycznych. Skierowałem ich więc do innej pracy, a na ich miejsce
wskazałem początkujących w tej branży, ale z uprawnieniami.
Ich role odwróciły się i doświadczeni pracownicy musieli podporządkować się dotychczasowym podwładnym. To była dla nich
nauczka, więc później już sami pilnowali, żeby na czas aktualizować swoje uprawnienia. Gdy po raz pierwszy, w swojej sprawie,

Badając wypadki przy pracy, nie można się całkowicie uwolnić od przeżyć, uodpornić na nie. Po wielu latach
styczności z tymi zdarzeniami nauczyłem się jednak traktować je z pewnym dystansem. To jest konieczne do
rzeczowej analizy przyczyn wypadku, z którym wiąże się przecież dramat ludzki. Wypadki w energetyce zawsze
należą do tych najcięższych i najtragiczniejszych. W jednym z ostatnich, badanych przez mnie, szczęśliwie nikt
nie zginął, ale trzy osoby zostały ciężko poszkodowane. Niedaleko Poznania kończono budowę zakładu.
Około 5 metrów od nowej hali przechodziła napowietrzna linia elektroenergetyczna o napięciu 15 kV.
Traf chciał, że pracownicy usuwali usterki zewnętrznej obudowy hali. Przesuwając rusztowanie typu
warszawskiego, górną częścią zahaczyli o tę linię elektroenergetyczną i zostali porażeni prądem elektrycznym.
Nie minęły dwa tygodnie, jak w ślad za wydaną przez mnie decyzją linia zniknęła. Zastąpiono ją kablem
ziemnym, choć początkowo twierdzono, że to niemożliwe ze względu na procedury, terminy przetargów
itd. Szkoda tylko, że nie zrobiono tego wcześniej, bo nie odbyłoby się to kosztem zdrowia trzech pracowników.
28
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trafiłem do poznańskiego okręgu inspekcji pracy, mieszczącej się
wówczas w Poznaniu przy ulicy Libelta, pracowali w nim jeszcze
dawni branżowcy energetycy, jak Alfred Baczyński, Andrzej Kaźmierczak. Przyszedłem wtedy po poradę, bo miałem problem
związany z pracą w Libii, gdzie kierowałem brygadą ludzi. Okazało się, że każdy z tych pracowników zarabiał więcej niż ja. Chciałem się dowiedzieć, co mogę zrobić w tej sytuacji.
To wtedy pojawiła się oferta pracy w inspekcji?
Potrzebowano elektryków energetyków, więc gdy powiedziałem o swoim wykształceniu, że jestem absolwentem Politechniki
Poznańskiej, Wydziału Elektrycznego z doświadczeniem, zaproponowano mi pracę. Pojechałem na rozmowę do Głównego Inspektoratu Pracy w Warszawie. Przed nią, w barku przysiadł się do
mnie pewien mężczyzna i rozmawialiśmy o energetyce. Później
okazało się, że to był inspektor pracy Kazimierz Swat i to z nim
miałem rozmawiać o moim zatrudnieniu. Byłem bardzo zaskoczony i wręcz sparaliżowany sytuacją. Pan inspektor uspokoił mnie,
poczęstował wodą, wytonował emocje. Ten sposób rozmawiania z ludźmi, reagowania na stres i opanowania emocji wprowadziłem do swojego życia, także podczas prowadzenia kontroli.
Jeszcze tego samego roku 1987 skierowano mnie do Wrocławia
na aplikację inspektorską, która była bardzo intensywna. Jej część
techniczna nie stanowiła dla mnie problemu, w przeciwieństwie
do procedur związanych z kontrolowaniem. Po zdanym egzaminie właściwie z biegu zostałem skierowany do kontroli zakładów,
gdzie znowu poczułem się na swoim miejscu. Dobrze znałem ich
realia, bo sam się z nich wywodziłem. Szybko też polecono mi badanie wypadków przy pracy.
Pamięta pan ten pierwszy, najtragiczniejszy?
Nie da się wymazać z pamięci widoku młodego człowieka, który zginął, a drugi został ciężko ranny. To był wypadek zbiorowy
w jednym z PGR-ów w pobliżu Poznania; kiedyś to miejsce często odwiedzali prominenci. Do wypadku doszło w gorzelni podczas destylacji zacieru – produkcji spirytusu. W zbiorniku zwanym
deflegmatorem, gdzie następowało skraplanie oparów spirytusu,
doszło do pęknięcia płaszcza wodnego i woda chłodząca dostawała się do komory spirytusu. Postanowiono to miejsce lutować
palnikiem z otwartym płomieniem, a nie usunięto z deflegmatora znajdujących tam się oparów spiritusu. W pewnym momencie
doszło do ich zapalenia się i wybuchu. Spawacz został śmiertelnie
uderzony w głowę przez fragment rozrywanego zbiornika. Badając okoliczności i przyczyny wypadku, przypuszczałem, że na pęknięcie płaszcza deflegmatora miał wpływ czynnik chłodzący, ale
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nie miałem na to twardych dowodów. Utwierdziłem się w tym, będąc na konferencji zorganizowanej przez poznański NOT na temat
„Małe gorzelnie rolnicze a środowisko”, gdzie dowiedziałem się, ile
potrzeba wody chłodzącej przy produkcji spirytusu. Na ten wypadek wpływ miało również niskie ciśnienie wody, które spowodowało, że chłodzenie było niewłaściwe. Nie dawało mi to spokoju,
więc ponownie spotkałem się z dyrektorem technicznym gorzelni, żeby raz jeszcze przedyskutować przyczyny i okoliczności wypadku. Przedstawiłem swoje przemyślenie, a on przyznał mi rację. Powiedział też, że na etapie postępowania powypadkowego
nie mógł tego zrobić, bo obowiązywała go tajemnica technologiczna. W podobnych sytuacjach, gdzie należało rozwikłać jakiś
problem techniczny, na myśl przychodził mi mój profesor ze studiów Czesław Królikowski, który dużą wagę przykładał do umiejętności wyobrażenia sobie i przewidywania różnych procesów.
Zawsze powtarzał, że elektryk musi być inteligentnym człowiekiem, który gdy naciśnie przycisk sterowania urządzeniem elektroenergetycznym linii przesyłowych prądu elektrycznego w Poznaniu, musi wiedzieć, co się dzieje w Koninie czy w Warszawie.
To dlatego przylgnęło do pana w poznańskim okręgu powiedzenie, że jest pan inspektorem od spraw trudnych?
Taka jest energetyka. W Koninie jest zatrudniony inspektor
pracy, który jest również specjalistą w tej branży. Zdarzało mi się
już badać wypadek, gdzie wykonywano prace w technologii pod
napięciem 15kV. Wtedy używane są płachetki izolacyjne, elektryk pracuje w specjalnym izolowanym koszu, wykorzystywane
są określone narzędzia i urządzenia, odpowiednie ochrony indywidualne. Zawsze podczas ustalania okoliczności przyczyn wypadku uwzględniam całą otoczkę związaną z przygotowaniem
danych prac. Kto wydał polecenie, kiedy, dlaczego, czy były przeglądy, czy są dokumenty? Przeprowadzam analizę daleko wybiegającą przed wypadek i po wypadku, co niekoniecznie podoba
się pracodawcom. Zawsze bazuję na faktach, dlatego nie zdarzyło mi się, żeby biegli sądowi podważali je, gdy sprawa trafi na wokandę sądową. Sam wiele lat byłem biegłym sądowym w różnych
sprawach, także ławnikiem w sądzie pracy. Tam, gdzie chodziło
np. o niepłacone należności pracownicze, nakłaniałem do polubownego załatwiania sprawy. Kiedyś spór toczył się o 100 tys. złotych, strony dogadały się na poziomie 80 tys., co i tak było sukcesem. Gdyby nie doszło do ugody, to pracownik prawdopodobnie
nie odzyskałby takich pieniędzy. To również są sytuacje, w których
z pola widzenia nigdy nie powinien znikać człowiek.
Dziękuję za rozmowę.
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Encyklika Laborem exercens św. Jana Pawła II

Uczciwa praca źródłem
uprawnień ludzi pracy (część II)
Encyklika św. Jana Pawła II
Laborem exercens
uważana jest za wielką
konstytucję moralną
świata pracy. Tezy w niej
zawarte są ponadczasowe
i wciąż aktualne,
a uprawnienia ludzi pracy
niezmiennie wymagają
troski podmiotów
zainteresowanych ochroną
ludzi pracy, w tym organów
Państwowej Inspekcji Pracy,
powołanych do stania na straży
przestrzegania prawa pracy.

W

pierwszej części artykułu („Inspektor Pracy” 2019, nr 6-7,
s. 46-48) omówiono najważniejsze tezy ogólne zawarte w encyklice Laborem exercens. Jan Paweł II w tym dokumencie
przede wszystkim przyjął priorytet pracy nad kapitałem, to znaczy
pierwszeństwo człowieka w procesie produkcji, jego prymat wobec rzeczy. Pierwszą podstawową wartością pracy, według Jana
Pawła II, jest sam człowiek. Człowiek jest przeznaczony i powołany do pracy, ale nade wszystko to praca jest dla człowieka, a nie
człowiek dla pracy. Pracę mierzy się przede wszystkim miarą godności pracującego człowieka, gdyż celem pracy zawsze ostatecznie pozostaje sam człowiek.
W świetle encykliki za Janem Pawłem II należy uznać, że „jeżeli praca jest powinnością, czyli obowiązkiem, to jest ona równocześnie źródłem uprawnień po stronie człowieka pracującego.
Uprawnienia te należy rozpatrywać w szerokim kontekście ogółu
praw właściwych człowiekowi”1. Zdaniem Jana Pawła II „moralnej
powinności pracy odpowiadają moralne uprawnienia każdego
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człowieka ze względu na pracę”. Wśród tych fundamentalnych,
niezbywalnych moralnych uprawnień ludzi pracy są uprawnienia indywidualne: prawo do pracy, prawo do sprawiedliwej zapłaty za uczciwie wykonaną pracę, prawo do ochrony pracy kobiet
w związku z macierzyństwem, prawo do bezpiecznych warunków
pracy, prawo do wypoczynku, prawo do zabezpieczenia na starość i w razie wypadków przy pracy oraz równe traktowanie emigrantów w zatrudnieniu. Wśród zbiorowych moralnych uprawnień
ludzi pracy znajduje się prawo do tworzenia związków zawodowych, prawo do strajku oraz prawo do partycypacji2. W obrębie
tych fundamentalnych uprawnień ludzi pracy rozbudowuje się
cały system uprawnień szczegółowych, które stanowią o prawidłowym układaniu się stosunków między jego stronami.

Prawo do sprawiedliwej zapłaty za uczciwie
wykonaną pracę
Z podstawowego prawa człowieka do pracy, a zarazem obowiązku
jej wykonywania, wynika cały zespół uprawnień, z których z punkIP 9/2019

tu widzenia sprawiedliwości społecznej na pierwszy plan wysuwa
się prawo do sprawiedliwej zapłaty za uczciwie wykonaną pracę.
Potwierdza to Jan Paweł II, twierdząc, iż „nie ma w obecnym kontekście innego, ważniejszego sposobu urzeczywistnienia sprawiedliwości w stosunkach pracownik – pracodawca, jak właśnie
ten: zapłata za pracę”. Zdaniem papieża „zapłata, czyli wynagrodzenie za pracę pozostaje konkretnym środkiem, dzięki któremu
ogromna większość ludzi może korzystać z owych dóbr, które są
przeznaczone dla powszechnego używania: są to zarówno dobra natury, jak też dobra będące owocem produkcji. Jedne i drugie stają się dostępne dla człowieka pracy na podstawie zapłaty,
jaką otrzymuje on jako wynagrodzenie za swą pracę”.
Sprawiedliwą płacę za uczciwie wykonaną pracę Jan Paweł II
rozważa w encyklice w szerokim kontekście, szczególnie w aspekcie zaspokojenia potrzeb rodziny człowieka pracy: „za sprawiedliwą płacę, gdy chodzi o dorosłego pracownika obarczonego odpowiedzialnością za rodzinę, przyjmuje się taką, która wystarcza
na założenie i godziwe utrzymanie rodziny oraz na zabezpieczenie jej przyszłości”. W ten sposób rozumiana sprawiedliwa płaca
może być realizowana poprzez „płacę rodzinną, to znaczy jedno wynagrodzenie dane głowie rodziny za pracę, wystarczające
na zaspokojenie potrzeb rodziny bez konieczności podejmowania pracy zarobkowej poza domem przez współmałżonka, czy
to poprzez inne świadczenia społeczne, jak zasiłek rodzinny albo
dodatek macierzyński dla kobiety, która oddaje się wyłącznie rodzinie”. Jan Paweł II wymaga przy tym, aby dodatek ten odpowiadał realnym potrzebom finansowym danej rodziny, to znaczy, aby uwzględniał „liczbę osób pozostających na utrzymaniu
w ciągu całego okresu, gdy nie są w stanie podjąć odpowiedzialności za własne życie”.
Przyjęta przez Jana Pawła II w encyklice koncepcja sprawiedliwej płacy za uczciwie wykonaną pracę wpisuje się w uświęcony w tym dokumencie etyczny wymiar pracy, który przy realizacji tego uprawnienia wyraża się w szczególnym celu, dla którego
praca jest podejmowana, tj. w celu uzyskiwania środków utrzymania, czyli w pracy dla kogoś, dla najbliższych członków rodziny, dla wspólnie pracujących, dla narodu, dla świata3.
Pierwowzór papieskiej koncepcji sprawiedliwego wynagrodzenia odnajdujemy w Europejskiej Karcie Społecznej, sporządzonej
w Turynie dnia 18 października 1961 r.4, w której przyjęto, że wszyscy pracownicy mają prawo do sprawiedliwego wynagrodzenia,
wystarczającego do zapewnienia im i ich rodzinom godziwego
życia (art. 4 ust. 1 Karty).
Polska nie przyjęła tak wysokich standardów w zakresie wysokości wynagrodzenia uwzględniającego potrzeby rodziny.
Konstytucja RP w art. 65 ust. 45 zawiera jedynie gwarancję minimalnego wynagrodzenia za pracę, które zostało uszczegółowione przez ustawodawstwo zwykłe6. Mocą art. 71 ust. 1 gwarantuje również matce przed i po urodzeniu dziecka szczególną
pomoc władz publicznych, której zakres uszczegóławia ustawodawstwo zwykłe7.
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Prawo do ochrony pracy kobiet w związku
z macierzyństwem
Szczególną troską Jan Paweł II w encyklice otacza rodzinę, zwłaszcza kobiety i dzieci. Głosi, że „należy starać się o społeczne dowartościowanie zadań macierzyńskich, trudu, jaki jest z nimi związany,
troski, miłości i uczucia, których dzieci nieodzownie potrzebują, aby
mogły rozwijać się jako osoby odpowiedzialne, moralnie i religijne
dojrzałe oraz psychicznie zrównoważone”. Przestrzega przy tym,
że „zaniedbanie tych obowiązków spowodowane koniecznością
podjęcia pracy poza domem jest niewłaściwe z punktu widzenia
dobra społeczeństwa i rodziny, skoro uniemożliwia lub utrudnia
wypełnianie pierwszorzędnych celów posłannictwa macierzyńskiego”. Zdaniem papieża „cały system pracy trzeba tak organizować i dostosowywać, aby uszanowane były wymogi osoby i formy
jej życia, przede wszystkim życia domowego, z uwzględnieniem
wieku i płci”. Według Jana Pawła II kobiety powinny „mieć możliwość wykonywania w pełni swoich zadań zgodnie z właściwą im
naturą, bez dyskryminacji i bez pozbawienia możliwości podejmowania takiego zatrudnienia, do jakiego są zdolne”. Papież uważa,
że „prawdziwy awans społeczny kobiety wymaga takiej struktury pracy, aby kobieta nie musiała zań płacić rezygnacją ze swojej specyficznej odrębności ze szkodą dla rodziny, w której jako
matka posiada rolę niezastąpioną”. Oznacza to przyjęcie priorytetu macierzyństwa przed pracą zawodową.
Jan Paweł II z jednej strony przekonuje, że człowiek jest powołany do pracy i ma obowiązek pracować, z drugiej strony jednak domaga się zachowania odpowiednich proporcji i dystansu
pomiędzy pracą zawodową a życiem rodzinnym. Wyjaśnia przy
tym, że „praca stanowi podstawę kształtowania życia rodzinnego,
które jest naturalnym prawem i powołaniem człowieka. Te dwa
kręgi wartości – jeden związany z pracą, drugi wynikający z rodzinnego charakteru życia ludzkiego – muszą łączyć się z sobą
prawidłowo i prawidłowo wzajemnie się przenikać”. Według papieża „rodzina stanowi jeden z najważniejszych układów odniesienia, wedle których musi być kształtowany społeczno-etyczny
porządek pracy ludzkiej”.
W Polsce obowiązują wysokie standardy w zakresie uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem, które są zawarte w Kodeksie pracy oraz w aktach wykonawczych.

Prawo do bezpiecznych warunków pracy
oraz do wypoczynku
Papież troszczy się również o bezpieczne warunki pracy, które
zalicza do najważniejszego trzonu uprawnień związanych z pracą człowieka. Wymaga, aby „miejsce pracy i procesy produkcji
nie szkodziły zdrowiu fizycznemu pracowników i nie naruszały
ich zdrowia moralnego”. Z obowiązkiem zapewnienia bezpiecznych warunków pracy ściśle wiąże prawo do właściwego wypoczynku od pracy. Wyjaśnia, że „przede wszystkim chodzi tutaj
o regularny wypoczynek tygodniowy, obejmujący przynajmniej
niedzielę, a prócz tego o dłuższy wypoczynek, czyli tak zwa31

ny urlop raz w roku, ewentualnie kilka razy w roku przez krótsze okresy”.
Wskazane uprawnienia ludzi pracy mają w naszym kraju gwarancje konstytucyjne, ale ich zakres określa ustawodawstwo zwykłe, w tym Kodeks pracy oraz akty wykonawcze. Na mocy art. 66
Konstytucji RP każda osoba pracująca ma prawo do bezpiecznych
i higienicznych warunków pracy, natomiast pracownicy mają ustawowo zakreślone maksymalne normy czasu pracy, liczbę dni wolnych od pracy oraz limitowany coroczny płatny urlop.

przed tym, aby emigracja za pracą w żaden sposób nie stała się
„okazją do wyzysku finansowego lub społecznego”. W tym kontekście przypomina podstawową zasadę całej encykliki, że „hierarchia wartości, głęboki sens samej pracy domaga się, by kapitał służył pracy, a nie praca kapitałowi”.
Polski Kodeks pracy gwarantuje równe traktowanie w zatrudnieniu, w szczególności bez względu na rasę, religię, narodowość
czy pochodzenie etniczne. Jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu jest niedopuszczalna.

Prawo do zabezpieczenia na starość
i w razie wypadków związanych z pracą

Prawo do tworzenia związków zawodowych

Według Jana Pawła II ludzie są powołani do pracy, ale wówczas,
gdy mają do niej właściwe warunki psychofizyczne. Praca musi
stać się dla nich źródłem uprawnień, takich jak prawo do emerytury, zabezpieczenia na starość i w razie wypadków związanych
z rodzajem wykonywanej pracy. Polskim obywatelom uprawnienia takie przyznaje art. 67 ust. 1 Konstytucji RP, zawierający prawo do zabezpieczenia społecznego w razie niezdolności do pracy ze względu na chorobę lub inwalidztwo oraz po osiągnięciu
wieku emerytalnego. W razie wystąpienia takich skutków niewłaściwych warunków pracy, jak wypadek przy pracy lub choroba zawodowa ubezpieczonym przysługują świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego określonego w ustawie wypadkowej8.

Prawo do równego traktowania
emigrantów w zatrudnieniu
Papież w encyklice staje w obronie emigrantów i ich praw wypływających z godności ludzkiej. Wymaga, aby emigrant „nie był
w zakresie uprawnień związanych z pracą upośledzony w stosunku do innych ludzi pracy w danym społeczeństwie”. Przestrzega

Podstawowe indywidualne uprawnienia ludzi pracy zostały w encyklice dopełnione uprawnieniami zbiorowymi, wśród których
pierwszorzędne znaczenie odgrywa prawo do tworzenia związków zawodowych. Zdaniem papieża związki zawodowe „są nieodzownym składnikiem życia społecznego, zwłaszcza w nowoczesnych społeczeństwach uprzemysłowionych”. Według Jana
Pawła II „są one wykładnikiem walki o sprawiedliwość społeczną, o słuszne uprawnienia ludzi pracy”. Papież zastrzega przy
tym, że walka ta „winna być traktowana jako normalne staranie
o właściwe dobro: w tym wypadku o dobro odpowiadające potrzebom i zasługom ludzi pracy zrzeszonych wedle zawodów”;
nie jest to walka przeciwko innym. Jednocześnie dodaje, że „jeżeli w sprawach spornych przybiera również i taki charakter, to
dzieje się to z uwagi na dobro społecznej sprawiedliwości, a nie
«dla walki» albo też dla wyeliminowania przeciwnika”. Zasadniczym zadaniem związków zawodowych jest „zabezpieczenie
słusznych uprawnień ludzi pracy w ramach dobra wspólnego
całego społeczeństwa”. Jan Paweł II działalność związkową widzi w znacznie szerszym kontekście: „stale należy dążyć do tego,
ażeby dzięki działalności swoich związków pracownik mógł nie

tylko więcej «mieć», ale przede wszystkim bardziej «być»: pełniej urzeczywistnić pod każdym względem swe człowieczeństwo”. Papież jest przy tym orędownikiem „solidarności ludzi
pracy, a także solidarności z ludźmi pracy”, która powinna być
największą siłą działalności związkowej.
Należy przy tym pamiętać, że ogłoszona w 1981 r. encyklika Laborem exercens Jana Pawła II jest pierwszą encykliką społeczną, która nadaje tak wielkie znaczenie związkom zawodowym. Wskazówki w niej zwarte w tym zakresie miały ogromne
znaczenie dla rozwoju działalności związkowej w naszym kraju,
gdyż w Polsce rodził się wówczas potężny ruch „Solidarności”.
Obecnie w naszym kraju wolność zrzeszania się w związkach zawodowych zapewnia Konstytucja RP, a uszczegółowienie tego
uprawnienia zawiera ustawodawstwo zwykłe9.

Prawo do strajku
Papież w encyklice dopuszcza możliwość tylko słusznego strajku
i tylko taki jest usprawiedliwiony moralnie. Zdaniem Jana Pawła II
„jest to środek uprawniony” w zabieganiu o słuszne uprawnienia
ludzi pracy, ale zawsze „pozostaje poniekąd środkiem ostatecznym” i nie można go nadużywać. Według papieża „nieodzowne
usługi dla życia winny być zawsze zabezpieczone, w razie konieczności nawet przy pomocy odpowiednich środków prawnych”. Zatem dobro wspólne wyznacza granicę strajku i obowiązkiem państwa jest ochrona ludzi przed niesłusznym strajkiem.
Konstytucja RP gwarantuje związkom zawodowym prawo do
organizowania strajków pracowniczych i innych form protestu,
ale w granicach określonych w ustawie. Dopuszcza możliwość
ustawowego ograniczenia lub zakazania strajku ze względu na
dobro publiczne10.

Prawo do partycypacji w miejscu pracy
Prawo do partycypacji w miejscu pracy wynika przede wszystkim z tego, że człowiek pracy jest podmiotem. Realizacja tego
prawa jest wyrazem godności i wolności człowieka. Nowością
w encyklice jest to, że uznaje się w niej pracę ludzką za podstawę prawa do partycypacji11. W tym zakresie Jan Paweł II głosi, że
„o uspołecznieniu można mówić tylko wówczas, kiedy zostanie
zabezpieczona podmiotowość społeczeństwa, to znaczy, gdy
każdy na podstawie swojej pracy będzie mógł uważać siebie
równocześnie za współgospodarza wielkiego warsztatu pracy,
przy którym pracuje wraz ze wszystkimi”. Dodaje przy tym, że
„jeżeli człowiek pracuje przy pomocy zespołu środków produkcji, to równocześnie pragnie, aby owoce tej pracy służyły jemu
i drugim, oraz ażeby w samym procesie pracy mógł występować jako współodpowiedzialny i współtwórca warsztatu, przy
którym pracuje”. Słusznie jeszcze zauważa, że „człowiek pracujący pragnie nie tylko należytej za swą pracę zapłaty, ale także
uwzględnienia w samym procesie produkcji takich możliwości,
ażeby mógł mieć poczucie, że pracując nawet na wspólnym,
pracuje zarazem «na swoim»”. Papież uważa, że należy uczynić wszystko, ażeby człowiek pracy mógł zachować poczucie,
że pracuje na swoim, bo w przeciwnym razie powstaną nieobliczalne straty w człowieku.
Polski system prawny przewiduje prawo pracowników do partycypacji w miejscu pracy, w szczególności w sprawach z zakresu ochrony życia i zdrowia, w których niezbędne jest aktywne
współdziałanie pracowników z pracodawcą w celu uzyskania zadawalających efektów.
Grażyna Ślawska
Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy ds. Nadzoru w Łodzi

Przypisy:
1. Treść encykliki Laborem exercens Jana Pawła II (w:) Jan Paweł II, Laborem exercens. Powołany do pracy, komentarz pod red. J. Kruciny, Wyd.
Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, Wrocław 1983, s. 3-74.
2. T . Wyka, O znaczeniu etycznego pojmowania pracy dla przyszłości prawa pracy – na kanwie encykliki Laborem exercens (w:) Wartości i interesy
a prawo pracy. Wokół encykliki Laborem exercens Jana Pawła II, pod red. A. Redy-Ciszewskiej i M. Włodarczyka, Wyd. UŁ, Łódź 2014, s. 21-30.
3. T. Wyka, O znaczeniu etycznego pojmowania pracy…
4. Europejska Karta Społeczna, sporządzona w Turynie dnia 18 października 1961 r. Ratyfikowana przez Polskę: Dz.U. z 1999 r., nr 8, poz. 67.
Polska nie uważa się za związaną postanowieniami Karty w zakresie art. 4 ust. 1.
5. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483, z późn. zm.).
6. Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2177).
7. Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U.
z 2019 r., poz. 645).
8. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (t.j. Dz.U.
z 2018 r. poz. 1376, z późn. zm.).
9. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 263).
10. Konstytucyjne zagwarantowane prawo do strajku uszczegóławia ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych
(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 174).
11. J. Mazurek, Prawa ludzi pracy w encyklice „Laborem exercens” (w:) Jan Paweł II. Laborem exercens. Tekst i komentarze, pod red.
J. Gałkowskiego, Wyd. KUL, Lublin 1986, s. 167-185.

32

IP 9/2019

IP 9/2019

33

Dokończenie ze str. 36

procesu produkcyjnego miedzi. Na innych odcinkach szyn inspektor nie stwierdził podobnych pęknięć.
Miejsce pęknięcia szyny było trudne do zauważenia podczas
normalnych oględzin wykonywanych bez wyłączenia napięcia
w rozdzielnicy, gdyż znajdowało się za innymi przewodami szynowymi w trudno dostępnym miejscu. Powinno być jednak zauważone i naprawione podczas okresowych, szczegółowych przeglądów przy wyłączonym napięciu, wykonywanych przez służby
energetyczne zakładu.
Łuk elektryczny spowodował zwarcia na zaciskach wyłączników, stopienie ich zacisków oraz pożar rozdzielnicy, który ugaszono po wyłączeniu napięcia zasilającego.

Bez osłon
Podczas pracy metodą pod napięciem wymagane jest stosowanie sprzętu ochronnego izolacyjnego do zaizolowania miejsca
prac oraz środków ochrony indywidualnej chroniących pracownika przed odziaływaniem napięcia oraz łuku elektrycznego, który może powstać w miejscu pracy w wyniku zwarcia w instalacji.
Jak ustalił inspektor, poszkodowani podczas pracy nie stosowali osłon twarzy (hełmu z przyłbicą) chroniących przed działaniem łuku elektrycznego, ponieważ pracodawca im takich osłon
nie zapewnił. Z tego powodu obaj pracownicy doznali poważnych oparzeń. Zastosowanie osłony twarzy nie uchroniłoby jednak jednego z poszkodowanych przed oparzeniem lewej części
głowy, ucha i szyi. Łuk elektryczny pojawił się bowiem z lewej strony, z dołu rozdzielnicy i oddziaływał na nieosłoniętą lewą część
głowy i szyi pracownika.
Inspektor ustalił również, że poszkodowani nie zastosowali hełmów ochronnych z osłoną oczu, przeznaczonych do prac
pod napięciem, chociaż mieli je dostępne w miejscu pracy (zostawili w samochodzie). Ponadto ustalono, że pracownicy stosowali
odzież ochronną (oznakowaną znakiem CE), która nie była odpowiednia do istniejącego zagrożenia – nie posiadała znaku określającego cechy trudnopalności. Pracodawca nie posiadał instruk-

cji producenta określającej przeznaczenie tej odzieży i zasady jej
użytkowania. Jeden z pracowników miał na sobie flanelową koszulę roboczą, którą otrzymał od pracodawcy. Od łuku elektrycznego zapalił się lewy rękaw i kołnierz tej koszuli.
Podczas pracy w rozdzielni pracownicy zastosowali sprzęt
ochronny izolacyjny (osłony) do zaizolowania miejsca pracy i rękawice izolacyjne, które nie miały czytelnego oznakowania numerem ewidencyjnym.
Z kolei w zakładowej „Instrukcji prac pod napięciem w urządzeniach rozdzielczych i liniach kablowych o napięciu do 1kV” pracodawca nie określił cech ochronności środków ochrony indywidualnej odpowiednich do zagrożenia napięciem i łukiem elektrycznym:
rękawic izolacyjnych, hełmów izolacyjnych, odzieży ochronnej,
osłon twarzy. Inspektor wydał decyzję nakazową w tej sprawie.
Inspektor pracy stwierdził, że bezpośrednią przyczyną wypadku
było niewyposażenie poszkodowanych przez pracodawcę w osłony twarzy chroniące przed działaniem łuku elektrycznego. Zastosowanie tych osłon zapobiegłoby oparzeniu przynajmniej twarzy
obu pracowników. Przyczyną powstania łuku elektrycznego było
natomiast, najprawdopodobniej, pęknięcie miedzianego przewodu szynowego spowodowane jego wadą materiałową, która nie
została usunięta podczas budowania rozdzielnicy.
W wyniku kontroli inspektor wydał m.in. decyzję wycofania
z użycia przy pracach pod napięciem rękawic izolacyjnych bez
numeru ewidencyjnego oraz odzieży nieoznakowanej znakiem
określającym cechy trudnopalności. W stosunku do pracodawcy,
w związku z niewyposażeniem pracowników w osłony twarzy,
inspektor zastosował karę grzywny. Ponadto inspektor skierował
do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przez
pracodawcę przestępstwa określonego w art. 220 § 1 w zbiegu
z art. 157 § 1 Kodeksu karnego, polegającego na narażeniu poszkodowanych na bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkiego
uszczerbku na zdrowiu.
inspektor pracy Jacek Żerański
OIP Olsztyn
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Opracowała: Aleksandra Bodzińska
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Poparzenie łukiem elektrycznym
Dwóch pracowników firmy zajmującej
się wykonywaniem usług w zakresie
eksploatacji instalacji elektrycznych
doznało poparzenia łukiem elektrycznym,
który powstał w wyniku zwarcia
w rozdzielni niskiego napięcia.

B

adający wypadek inspektor pracy stwierdził, że zwarcie było
efektem pęknięcia miedzianego przewodu szynowego zasilającego jeden z obwodów. Niemniej jednak decydujący wpływ
na obrażenia poszkodowanych miało niewyposażenie ich w osłony twarzy chroniące przed działaniem łuku elektrycznego.
Wypadek wydarzył się w pomieszczeniu rozdzielni niskiego napięcia 0,4kV na terenie zakładu przemysłu spożywczego. Zgodnie
z poleceniem pracodawcy dwaj pracownicy, kierujący zespołem
– dopuszczający (wiek: 36 lat) i członek zespołu (wiek: 55 lat), mieli wykonać montaż wyłącznika i podłączenie przewodów do pola
rozdzielnicy. Obaj elektromonterzy posiadali odpowiednie kwa-

lifikacje do wykonania tej pracy. Wyłącznik miał być zamontowany w miejsce zdemontowanego wcześniej. Pracę należało wykonać metodą prac pod napięciem, zgodnie z zapisami zakładowej
„Instrukcji prac pod napięciem w urządzeniach rozdzielczych i liniach kablowych o napięciu do 1kV” i wg karty technologicznej.
Przed przystąpieniem do tej pracy kierujący zespołem przy pomocy osłon izolacyjnych do prac pod napięciem zaizolował miejsce pracy. W celu wykonania podłączenia przewodów do szyn konieczne było odpowiednie uformowanie (odgięcie) szyn. W tym
celu poszkodowany, przy użyciu nastawnego klucza izolacyjnego, odgiął pierwszą szynę. Podczas odginania drugiej szyny w lewej części rozdzielnicy pojawił się łuk elektryczny. Eksplozja łuku
spowodowała poparzenia twarzy obu pracowników – w przypadku kierującego zespołem były to oparzenia II i III stopnia. Ubranie
tego pracownika zapaliło się od łuku elektrycznego, doznał on
także poparzeń ucha, szyi i ramienia.
Po wypadku poszkodowani niezwłocznie opuścili pomieszczenie rozdzielni i wezwali pomoc. Jak zeznali świadkowie zdarzenia,
jeszcze około 5 minut po zdarzeniu było słyszalne działanie łuku
elektrycznego w rozdzielnicy, będące skutkiem powstających lawinowo zwarć elektrycznych.

Przyczyny wypadku
W wyniku oględzin rozdzielnicy inspektor pracy stwierdził, że najbardziej prawdopodobnym czynnikiem, który zapoczątkował zwarcie i powstanie łuku elektrycznego, było pęknięcie miedzianego przewodu szynowego
zasilającego obwód jednego z wentylatorów. Miejsce
pęknięcia przewodu znajdowało się w lewej części pola
rozdzielnicy, poza strefą pracy poszkodowanych. Praca wykonywana przez poszkodowanych nie miała więc
wpływu na pęknięcia szyny i spowodowanie zwarcia.
Sposób i miejsce pęknięcia szyny (na zgięciu) wskazywały, że powstało ono najprawdopodobniej kilkadziesiąt
lat wcześniej – w momencie formowania szyny na zimno
podczas budowania rozdzielnicy. Usterka ta nie została
wtedy usunięta. Sposób pęknięcia szyny wskazywał również na kruchość materiału (tzw. kruche pęknięcie), z którego wykonany został ten kawałek przewodu. Pęknięcie
wystąpiło bowiem przy stosunkowo niewielkim zgięciu
szyny, które powinna ona wytrzymać. Wynikało z tego,
że przyczyną pęknięcia przewodu szynowego była najprawdopodobniej miejscowa wada materiałowa miedzi
spowodowana zanieczyszczeniami (na przykład tzw. choroba wodorowa miedzi), która powstała w hucie podczas
Dokończenie na str. 34

