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Zezwalać
czy odmawiać?

Z dniem 26 listopada 2020 r.
marszałek Sejmu Elżbieta Witek
powołała Jarosława Leśniewskiego
na stanowisko zastępcy Głównego
Inspektora Pracy.
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samego dnia Agnieszka Kaczmarska, szef Kancelarii Sejmu.
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Rada Ochrony Pracy na posiedzeniu plenarnym 17 listopada 2020 r., prowadzonym
w formie wideokonferencji pod przewodnictwem posła Janusza Śniadka, pozytywnie
zaopiniowała projekt budżetu Państwowej Inspekcji Pracy na rok 2021 i wniosła o jego
przyjęcie przez Sejm w proponowanych przez inspekcję kwotach.

Drukarnia: KOLUMB w Chorzowie
Redakcja zastrzega sobie prawo
zmiany tytułów i skracania
nadesłanych tekstów.

Okładka: fot. Archiwum PIP

Prawo do urlopu macierzyńskiego przysługuje kobietom – pracownicom po urodzeniu dziecka.
Regulacja ta ma na celu umożliwienie pracującej matce dziecka powrót do pełni sił po ciąży
i porodzie oraz zapewnienie dziecku opieki matki w czasie pierwszych tygodni jego życia.
Kodeks pracy przewiduje jednak sytuacje, kiedy, na zasadzie wyjątku, urlop macierzyński będzie
przysługiwał ojcu dziecka.

Fot. Andrzej Hrechorowicz
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W SEJMIE RP

W przyjętym w tej sprawie stanowisku Rada podkreśliła, że
omawiany na poprzednim posiedzeniu 26 października br. plan
budżetowy urzędu został opracowany w sposób rzetelny, celowy i zabezpieczający realizację zadań. Pozytywnie odnotowała
zabezpieczenie w projekcie budżetu środków na działania związane z pandemią koronawirusa, w tym m.in. na zakup laptopów
i innych urządzeń wykorzystywanych w pracy zdalnej.
W stanowisku przypomniano, że na etapie tworzenia planu budżetu na 2021 r. inspekcja pracy przewidziała niewielkie środki na
ochronę pracowników przed zakażeniem koronawirusem, odpowiadające ówczesnemu przewidywanemu poziomowi zagrożenia.
Biorąc jednak pod uwagę obecny stan epidemiologiczny kraju, widać, że realizacja zadań nałożonych na urząd możliwa będzie jedynie przy znacznym zwiększeniu środków finansowych na zakup
środków ochrony indywidualnej chroniących przed zakażeniem.
Wydatki na zapewnienie ochrony przed zachorowaniem inspektorom pracy oraz pozostałym pracownikom PIP, traktowane priorytetowo, będą więc wymagały przesunięć w budżecie, kosztem
rezygnacji z części zaplanowanych do realizacji zadań.
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Rada wyraziła także nadzieję, że postulat wzrostu wynagrodzeń
w Państwowej Inspekcji Pracy zostanie zrealizowany w możliwie
nieodległym czasie. Wzrost wynagrodzeń w PIP ma bowiem, jak
zaakcentowano, zasadniczy wpływ na pozyskiwanie profesjonalnej i fachowej kadry inspektorskiej, co przekłada się na efektywność działania urzędu.
W innym punkcie obrad Rada Ochrony Pracy pozytywnie zaopiniowała dla marszałek Sejmu wniosek Głównego Inspektora
Pracy Andrzeja Kwalińskiego o odwołanie Bogdana Drzastwy ze
stanowiska zastępcy Głównego Inspektora Pracy. Pozytywnie odniosła się również do wniosku szefa inspekcji pracy o powołanie
na to stanowisko Jarosława Leśniewskiego, dotychczasowego
dyrektora Departamentu Legalności Zatrudnienia Głównego Inspektoratu Pracy.
W trakcie posiedzenia omawiano ponadto problematykę zagrożeń stwarzanych przez pole elektromagnetyczne dla człowieka i środowiska pracy oraz zdrowotne aspekty pracy zdalnej w czasie pandemii koronawirusa.
D.D.
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Konkursy PIP

Wiadomości
nie tylko z kraju
Prawnicy PIP udzielali
porad czytelnikom gazet
Eksperci Państwowej Inspekcji Pracy udzielali czytelnikom „Dziennika Gazety Prawnej” i „Faktu” porad z zakresu prawa pracy, związanych głównie z trudnym okresem pandemii COVID-19. Przy telefonach „Dziennika Gazety Prawnej” – 9 listopada i dziennika
„Fakt” – 10 listopada 2020 r. prawnicy z Centrum Poradnictwa PIP
przy Głównym Inspektoracie Pracy: Piotr Dziwiński i Agnieszka
Baran, odpowiadali na pytania dzwoniących pracowników i pracodawców. Podobne dyżury odbyły się także w Okręgowych Inspektoratach Pracy. Relacje przekażemy w następnym numerze
„Inspektora Pracy”.

Powitanie nowego zastępcy
Nowo powołany na stanowisko zastępcy Głównego Inspektora
Pracy Jarosław Leśniewski został oficjalnie powitany przez kierownictwo urzędu na spotkaniu 27 listopada 2020 r. w siedzibie
Głównego Inspektoratu Pracy w Warszawie.
Powołania gratulował swojemu nowemu zastępcy Andrzej
Kwaliński, Główny Inspektor Pracy. Jarosław Leśniewski podkreślił, że ma świadomość ogromu stojących przed nim zadań i liczy
na dobrą współpracę z obecnymi na spotkaniu dyrektorami departamentów w Głównym Inspektoracie Pracy.
Andrzej Kwaliński podziękował za pracę w Głównym Inspektoracie Pracy odwołanemu wcześniej ze stanowiska zastępcy Głównego Inspektora Pracy Bogdanowi Drzastwie.

Konkurs dla zatrudniających
cudzoziemców
Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu jest patronem konkursu „Opolska Firma Przyjazna Cudzoziemcom”. Mogą w nim brać
udział firmy, które: prowadzą działalność gospodarczą zarejestrowaną w GUS-ie, mają zarejestrowaną działalność gospodarczą na
terenie województwa opolskiego, zatrudniają co najmniej 3 cudzoziemców w sposób bezpośredni lub poprzez agencję pośrednictwa pracy, w ciągu ostatnich 2 lat nie były karane w związku
z powierzeniem pracy cudzoziemcowi.
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Jak przeciwdziałać
pracy przymusowej
Informujemy, że ukazał się podręcznik „Praca przymusowa. Poradnik: jak ją rozpoznać i jej przeciwdziałać”, w którego opracowaniu uczestniczyli również przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy. Publikacja została przygotowana w ramach prac grupy
roboczej ds. relacji z osobami świadczącymi pracę, działającej
przy Zespole ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw – organie pomocniczym Ministra
Funduszy i Polityki Regionalnej. Poradnik dostępny jest na stronie zespołu ds. Zrównoważonego rozwoju w zakładce: Grupa robocza ds. relacji z osobami świadczącymi pracę.

Wizytacje w gospodarstwach
W ramach działań informacyjno-prewencyjnych „Szanuj życie!
Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym” Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie przeprowadził wizytacje prac polowych
w indywidualnych gospodarstwach rolnych na terenie województwa lubelskiego. Celem tych wizytacji jest uzmysłowienie rolnikom zagrożeń występujących podczas wykonywania
prac. W trakcie spotkań z rolnikami zwracano także uwagę na
stan techniczny użytkowanych przez nich maszyn i pojazdów
rolniczych, w szczególności na zagrożenia występujące przy
braku wymaganych osłon na ruchomych elementach napędowych i roboczych.

Europejskie Dni Pracodawców
W dniach 9-13 listopada 2020 r. w Olsztynie odbyły się Europejskie Dni Pracodawców, organizowane przez Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego, przy udziale Okręgowego Inspektoratu Pracy,
którego eksperci pełnili dyżury telefoniczne i udzielali konsultacji w zakresie prawa pracy oraz legalności zatrudnienia. Odpowiadali również na pytania pracowników i pracodawców dotyczące
bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie pandemii.

Wyzwania przed nadzorem rynku
W przededniu wejścia w życie nowego rozporządzenia w sprawie nadzoru rynku w 2021 r. i wprowadzenia w życie Sieci Zgodności Produktów w Unii Europejskiej, w dniach 4-5 listopada
2020 r. odbyła się w formule on-line konferencja zorganizowana
przez Komisję Europejską we współpracy z Niemiecką Prezydencją. Prelegentami byli przedstawiciele organów nadzoru rynku
oraz organizacji biznesowych i konsumenckich, którzy omawiali
osiągnięcia i problemy rynku produktów nieżywnościowych. Ze
strony Państwowej Inspekcji Pracy w spotkaniu wzięła udział Bogumiła Podyma-Szczerba, nadinspektor pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie.
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Szanowni Państwo!
Andrzej Kwaliński

Główny Inspektor Pracy

Po raz kolejny mamy przyjemność uhonorować Laureatów prestiżowych konkursów: „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” oraz „Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy”. Doceniamy
w ten sposób tych, którzy wykonywanie obowiązków zawodowych
traktują z odpowiedzialnością oraz poczuciem misji, jaką jest zapewnienie dobrostanu wszystkim uczestnikom procesu pracy.
Rok 2020 przyniósł wiele nieoczekiwanych wyzwań związanych
z zapewnieniem właściwych warunków pracy i skutecznej ochrony
zdrowia. Z obserwacji inspektorów pracy wynika, że wiele firm, by
chronić swoich pracowników przed zakażeniem koronawirusem,
stosowało w zakładach pracy niekonwencjonalne rozwiązania
techniczne i organizacyjne. Pozwoliło to zminimalizować skutki
nowych, nieznanych dotychczas zagrożeń.
Osoby pełniące w zakładach pracy służbę społeczną stanowią
nieocenione wsparcie we wszystkich działaniach pracodawców,
podejmowanych z myślą o poprawie standardów bhp. Ten szczególny rok wymaga elastycznego podejścia oraz nadzwyczajnego
współdziałania wszystkich grup zawodowych, którego nadrzędnym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa w pracy i poza nią.
Cieszy zatem fakt, że w konkursach Państwowej Inspekcji Pracy
możemy nagradzać społecznych inspektorów pracy oraz pracodawców wyróżniających się zaangażowaniem, którzy poszukują
i wdrażają najefektywniejsze sposoby zarządzania kulturą bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach.
W imieniu własnym, a także pracowników Państwowej Inspekcji
Pracy oraz przedstawicieli Partnerów instytucjonalnych i społecznych – biorących udział w pracach Komisji Konkursowych – pragnę złożyć gratulacje wszystkim Laureatom. Serdecznie gratuluję
również laureatom Nagrody im. Haliny Krahelskiej. Życzę dalszych
sukcesów i wytrwałości w działaniach na rzecz wspólnego dobra,
jakim jest zdrowa i bezpieczna praca.
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KONKURS

NAGRODZENI ZAKŁADY MAŁE

BR TECHNOLOGY

PRZEDSIĘBIORSTWO „KRZYŚ” S.C.
JADWIGA WÓJCIK, KRZYSZTOF WÓJCIK

SAULE S.A.

Firma BR TECHNOLOGY s.c. jest rodzinną firmą
prowadzącą działalność od 2017 r. Aktualnie
zatrudnia 12 osób. Specjalizuje się w obróbce
mechanicznej elementów metalowych, wykonanych
ze stali nierdzewnych i aluminium, z wykorzystaniem
nowoczesnej technologii CNC, pozwalającej
na automatyzację procesów. Przedsiębiorstwo posiada
nowoczesne maszyny z niezbędnymi systemami
bezpieczeństwa, osłonami i zabezpieczeniami.

Przedsiębiorstwo „KRZYŚ” s.c. Jadwiga Wójcik,
Krzysztof Wójcik istnieje od 2010 r. Zajmuje się
produkcją pieczywa oraz świeżych wyrobów
ciastkarskich i ciastek. Aktualnie zatrudnia 8 osób.
Piekarnia funkcjonuje w oparciu o infrastrukturę
zakładu wybudowanego w 1965 r. Po przejęciu zakładu
pracodawca przeprowadził gruntowny remont obiektu
polegający m.in. na: wymianie instalacji elektrycznej,
oświetlenia, instalacji centralnego ogrzewania, ociepleniu
oraz wymianie pokrycia dachu, dokonaniu remontu
komina piekarniczego, naprawie posadzek
i zainstalowaniu urządzeń klimatyzacji.

SAULE S.A. od 2013 r. prowadzi prace badawczo-rozwojowe nad uzyskaniem i komercjalizacją
ultracienkiego, elastycznego ogniwa perowskitowego
– produktu pozycjonowanego na rynku wytwarzania
energii ze źródeł odnawialnych. Firma zatrudnia
43 pracowników. Charakter prac oraz
złożoność procesów wymusza użycie kilkuset
substancji chemicznych, co wiąże się z występowaniem szeregu czynników: drażniących, toksycznych, mutagennych, rakotwórczych i łatwopalnych,
co determinuje działania pracodawcy na rzecz bhp.

IZABELA BERENT, ŁUKASZ BERENT S.C.

Pracodawca
– organizator
pracy
bezpiecznej
Konkurs „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” realizowany jest przez Państwową Inspekcję Pracy
od ponad 25 lat. Tegoroczna, XXVII edycja, została objęta
honorowym patronatem Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Elżbiety Witek. Patronat medialny nad
konkursem sprawuje TVP Info.
Nagradzani pracodawcy wdrażają nowoczesne systemy zarządzania bezpieczeństwem, dążą do ograniczania zagrożeń wypadkowych oraz aktywnie współdziałają
z pracownikami na rzecz podnoszenia standardów ochrony pracy. Swoimi działaniami wpływają na rozwój kultury
bezpieczeństwa, łącząc sukces ekonomiczny z troską
o zdrowie i dobrostan pracowników.
W konkursie uczestniczą przedsiębiorstwa o różnych
profilach działalności oraz formach własności. Konkurs
realizowany jest w dwóch etapach: regionalnym i centralnym. Pracodawcy oceniani są w trzech kategoriach: do 49
zatrudnionych – I kategoria, od 50 do 249 zatrudnionych
– II kategoria i powyżej 249 zatrudnionych – III kategoria.
Zwycięzcy etapu centralnego uhonorowani zostają
statuetką Mecum Tutissimus Ibis. Decyzję o jej przyznaniu
podejmuje Główny Inspektor Pracy na wniosek Kapituły
konkursu, w której – obok jurorów z Państwowej Inspekcji
Pracy – zasiadają przedstawiciele największych organizacji
pracodawców i związków zawodowych. Laureaci wpisywani są na prestiżową Złotą Listę Pracodawców. Firmy te
przyczyniają się do budowania pozytywnego wizerunku
polskich zakładów pracy.
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Technologia w służbie bezpieczeństwa pracy
Stosowane w zakładzie rozwiązania przyczyniają się do
eliminacji ryzyka pochwycenia pracowników przez ruchome
części maszyn lub materiały i wyroby przemieszczające
się w procesie produkcji. Ograniczają także narażenie na:
promieniowanie optyczne laserowe, wysoką temperaturę,
hałas, pyły oraz drgania. Wykorzystywany w firmie laser
wyposażono w szyby zabezpieczające przed odbłyskami
podczas cięcia oraz w kurtynę świetlną, zapobiegającą
wtargnięciu pracownika w pole robocze podczas pracy
maszyny. Zagrożenie zgnieceniem pracownika podczas
procesu gięcia wykonywanego na prasie krawędziowej
zostało ograniczone poprzez montaż kurtyny świetlnej. Na
stanowiskach spawalniczych zastosowano mobilne parawany
z lamelami, które chronią przed naświetlaniem pracowników
na sąsiednich stanowiskach pracy.
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Korzystne modernizacje
W celu poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy pracowników wymieniono przestarzałe maszyny piekarnicze, ograniczono zapylenie na stanowisku piekarza, zmniejszono natężenie
hałasu na stanowiskach przesiewania mąki i obsługi miesiarki
do ciasta. Do eksploatacji wprowadzono półautomatyczną
dzielarko-zaokrąglarkę do bułek, co umożliwiło częściowe wyeliminowanie ręcznej pracy na stanowisku ciastowego. Wśród
ostatnich działań pracodawcy na rzecz bezpieczeństwa pracy
znalazł się aneks wprowadzony do oceny ryzyka zawodowego
w związku z narażeniem na COVID-19. Pracownicy biorą czynny udział w tworzeniu zasad i przepisów zakładowych
w zakresie bhp.
IP 11/2020

Skuteczna ochrona przed chemikaliami
W celu minimalizacji zagrożeń zawodowych w firmie wdrożono system zarządzania, którego składowymi są: właściwe
gospodarowanie odczynnikami oraz szczegółowa ocena
ryzyka zawodowego, uwzględniająca narażenie na kontakt
z poszczególnymi substancjami chemicznymi. Do działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy należą m.in.:
instalacja systemu wykrywania gazu i czujnika poziomu
tlenu, wyposażenie laboratorium w natrysk bezpieczeństwa,
wdrożenie rozwiązań pozwalających na wykrycie awarii
centrali wentylacyjnej oraz montaż kamer umożliwiających
rejestrację sytuacji potencjalnie wypadkowych, a także
opracowanie – wspólnie z pracownikami – precyzyjnych
instrukcji stanowiskowych.
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NAGRODZENI ZAKŁADY ŚREDNIE
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NAGRODZENI ZAKŁADY DUŻE

INDORAMA VENTURES
POLAND SP. Z O.O.

POLSKIE ZAKŁADY ZBOŻOWE
„PZZ” W KRAKOWIE S.A.

ARDAGH GLASS S.A.
ZAKŁAD W WYSZKOWIE

Firma rozpoczęła swoją działalność w 2011 r.
i obecnie zatrudnia 113 pracowników. Przedmiotem
działalności spółki jest produkcja politereftalanu
etylenu – powszechnie znanego jako PET. W celu
wyeliminowania lub ograniczenia zagrożeń chemicznych,
związanych z profilem produkcji, wymieniono dygestoria,
minimalizujące ilość oparów chemicznych podczas
analiz laboratoryjnych oraz zastosowano wyciągi
miejscowe oparów.

Spółka zajmuje się wytwarzaniem produktów przemiału
zbóż od ponad 70 lat. Od listopada 2018 r. obiektem
produkcyjnym jest Młyn św. Marcina w Podłężu,
w którym pracuje 76 osób. W zakładzie funkcjonuje
pneumatyczny system transportu przetworów
zbożowych oraz nowoczesny system mechanicznej
wentylacji dróg transportu w części produkcyjnej młyna.
Zapewnia to uszczelnienie transportu wewnętrznego
i pozwala na ograniczenie zapylenia.

Spółka rozpoczęła działalność w listopadzie 2001 r.
i obecnie zatrudnia 130 pracowników. Produkuje
opakowania metalowe i szklane. W firmie regularnie
prowadzone są ćwiczenia postępowania w sytuacji
wycieku szkła. W zakładzie zainstalowano również
systemy alarmowania na wypadek wycieku lub pożaru
serwerowni i automatów szklarskich. Pracodawca
realizuje „Zakładowy program ograniczenia narażenia
na hałas na stanowiskach, na których występuje
przekroczenie wartości normatywnych natężenia hałasu”.

Procedury awaryjne to podstawa

Przeciwdziałać zagrożeniom wybuchowym

Spółka wprowadziła procedury reagowania na sytuacje
awaryjne, a pracownicy mają stały dostęp do osobistych
detektorów monitorujących stężenie tlenu i gazów palnych
oraz aparatów ucieczkowych. Dla bezpieczeństwa prac
na wysokości zakupiono samojezdny podest ruchomy.
Ponadto zapewniono dwa wózki elektryczne eliminujące
obciążenia mięśniowo-szkieletowe. W zakładzie
funkcjonuje system LOTO, likwidujący zagrożenia
związane z niekontrolowanym uruchomieniem maszyn
i urządzeń. Pracodawca realizuje wiele inicjatyw mających
na celu monitorowanie i poprawę stanu bezpieczeństwa
pracy, takich jak: powołanie Zespołu do Spraw Innowacji
oraz organizacja konkursu „Bezpieczna firma – 100 000
rooczogodzin bez wypadku”.

W części produkcyjnej zainstalowano klapy oddymiające,
kurtyny dymowe i system sygnalizacji pożaru. Urządzenia
technologiczne są wyposażone w klapy przeciwpożarowe
i przeciwwybuchowe, a także w systemy tłumiące wybuch.
Pracodawca powołał zespoły przeciwpożarowe, zapewniające
szybkie reagowanie w razie zagrożenia. Do transportu
produktów służą wózki widłowe, a transport poziomy odbywa
się przy pomocy taśmociągów. Optymalnie zabezpieczono
prace na wysokości, dzięki zastosowaniu pomostów
stałych lub przestawnych przy maszynach i urządzeniach
wymagających ciągłego serwisowania. Zamontowano też
linię do paletyzacji mąki workowanej i paczkowanej, eliminując
uciążliwą pracę fizyczną. W latach 2016-2018 wprowadzono
dwie nowoczesne linie technologiczne młyna pszennego.
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Właściwe reagowanie na czynniki ryzyka
W celu poprawy warunków pracy, dla ograniczenia hałasu
w zakładzie zmodernizowano dwie linie kontrolne
i zastosowano środki ochrony zbiorowej, takie jak kabiny
dźwiękochłonne oraz środki organizacyjno-proceduralne.
Wydzielono i oznakowano strefy zagrożenia hałasem.
Na stanowiskach pracowników narażonych na hałas regularnie
przeprowadzane są pomiary. Uwzględniając występujący
w zakładzie mikroklimat gorący, zastosowano system
„Improving the microclimate hot on CE”, odprowadzający
ciepło znad odprężarek. Kabiny pracy operatorów automatów
szklarskich wyposażono w klimatyzację. Celem zmniejszenia
zapylenia na stanowiskach pracy, na których wykonuje się
spawanie, zainstalowano dodatkowe odciągi.
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ANWIL S.A.

Spółka z Grupy ORLEN jest jednym z największych
i najbardziej nowoczesnych przedsiębiorstw
chemicznych w Polsce oraz głównym producentem
nawozów azotowych na rynku europejskim, a także
jedynym w Polsce producentem PCW. Aktualnie
zatrudnia 1512 osób. W firmie położono nacisk na
bezpieczeństwo wykonywania prac szczególnie
niebezpiecznych – opracowano i wdrożono
szczegółowe procedury w tym zakresie.

Solidna ochrona przeciwpożarowa
Z uwagi na profil produkcji, wdrożono szereg zabezpieczeń
przed pożarem lub wybuchem. Przy pracach pożarowo
niebezpiecznych wprowadzono obowiązek zabezpieczania
studzienek i kratek ściekowych za pomocą specjalnych mat
neoprenowych, chroniących przed możliwością wpadania
iskier lub utopów. Ponadto tego typu prace zawsze
prowadzone są w asyście pracowników zakładowej straży
pożarnej. Na terenie spółki funkcjonuje wiele rozwiązań
ochrony ppoż., jak: sieć monitoringu pożarowego, ręczne
ostrzegacze pożarowe, stałe instalacje zraszaczowe, instalacje
tryskaczowe, gaśnicze pianowe i gazowe, sieć hydrantowa,
działka stacjonarne. W trosce o bezpieczeństwo pracowników
wykonano także modernizację instalacji systemu detekcji
związków chloroorganicznych.
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NAGRODZENI ZAKŁADY DUŻE

EMERSON AFCP POLAND SP. Z O.O.
ODDZIAŁ PRODUKCYJNY W ŁODZI

Przedsiębiorstwo zajmuje się produkcją elektrozaworów,
cewek siłowników dla różnych gałęzi przemysłu.
Aktualnie zatrudnia 487 osób. Istotnym założeniem
działań podejmowanych przez pracodawcę na rzecz
bezpieczeństwa pracy jest obniżenie poziomu hałasu
na wszystkich stanowiskach pracy, na których wartość
jego natężenia jest wyższa niż 80 dB.

Czynniki szkodliwe pod kontrolą
Narażenie na hałas zredukowano poprzez zainstalowanie
ekranów akustycznych, zastosowanie wygłuszaczy na
maszynach, zakup nowoczesnych polerek wibracyjnych
oraz wyposażenie pistoletów na sprężone powietrze
w końcówki rozpraszające. Stanowiska, na których
wykonywana jest praca stojąca, zostały wyposażone w maty
ergonomiczne. Ograniczono narażenie na czynnik uciążliwy
w postaci różnicy temperatur w przejściach hal, poprzez
zainstalowanie kurtyny, rękawów uszczelniających oraz
wyeliminowanie napływu zimnego powietrza. Aby ograniczyć
dostęp pracowników do stref niebezpiecznych, zakupiono
oprawki na narzędzia skrawające oraz zamontowano
dodatkowe osłony na maszynach. Zakład wyposażono
w specjalistyczne szafy chemiczne, wanny wychwytowe
z systemem ostrzegającym o wyciekach, zestawy sorbentów
oraz zewnętrzne kontenery chemiczne.
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NAJAKTYWNIEJSZY SPOŁECZNY INSPEKTOR PRACY

O konkursie

WROCŁAWSKIE ZAKŁADY
ZIELARSKIE „HERBAPOL” S.A.

Spółka jest najstarszym i największym producentem
leków ziołowych w Polsce, specjalizuje się w
wytwarzaniu produktów leczniczych na bazie surowców
roślinnych. Aktualnie zatrudnia 554 osoby. Pracodawca,
dbając o bezpieczeństwo chemiczne, wyeliminował
ze stosowania część substancji rakotwórczych,
przeprowadził modernizację i remont wentylacji
mechanicznej oraz zapewnił dodatkowe dygestoria
podłączone do wentylacji ogólnej.

Inwestycja w środki ochrony
W firmie zamontowano specjalistyczne szafy do magazynowania substancji chemicznych, a dla pracowników
zorganizowano szkolenie z zakresu bezpiecznego stosowania
chemikaliów. Zakupiono bakteriobójcze lampy przepływowe,
które zabezpieczają przed negatywnym wpływem czynników
biologicznych. Zredukowano zagrożenia ze strony czynników
fizycznych w postaci pyłów, jak i chemicznych – w postaci
olejków eterycznych, poprzez: modernizację wentylacji
mechanicznej w przestrzeni produkcyjnej, montaż instalacji
odpylających oraz odciągów miejscowych. Pracowników
narażonych na oddziaływanie alkaloidów tropanowych
wyposażono w maski ochronne z wymuszonym obiegiem
powietrza. Wymieniono też podesty przy urządzeniach
produkcyjnych.
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Celem konkursu „Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy” jest promowanie
działalności społecznych inspektorów pracy, którzy, realizując swoje ustawowe
zadania, skutecznie wpływają na poprawę stanu bezpieczeństwa pracy w zakładach
i ochronę uprawnień pracowniczych.
Od 2019 roku konkurs przebiega w dwóch etapach: wojewódzkim i krajowym. Mogą w nim uczestniczyć
zakładowi, oddziałowi i grupowi społeczni inspektorzy pracy, zgłoszeni przez organizacje związkowe.
Oceny uczestników dokonują zespoły eksperckie, w skład których wchodzą przedstawiciele Państwowej
Inspekcji Pracy oraz reprezentatywnych central związkowych: Forum Związków Zawodowych, Niezależnego
Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” i Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.
Wojewódzkie Komisje Konkursowe w 16 Okręgowych Inspektoratach Pracy oceniają działalność zgłoszonych
kandydatów i wskazują maksymalnie po trzech laureatów, którzy uzyskują kwalifikację do etapu krajowego.
Na szczeblu centralnym Kapituła, powołana przez Głównego Inspektora Pracy, weryfikuje oraz opiniuje
nadesłane z okręgów dokumentacje i wnioski. Główny Inspektor Pracy, na wniosek Kapituły, przyznaje
wyróżnienia 16 społecznym inspektorom pracy, spośród których wyłanianych jest trzech, uhonorowanych
nagrodami głównymi.
Na szczególne podkreślenie zasługuje zaangażowanie organizacji związkowych w realizację konkursu
Państwowej Inspekcji Pracy.

LAUREACI I WYRÓŻNIENI W KONKURSIE
NAJAKTYWNIEJSZY SPOŁECZNY INSPEKTOR PRACY
Bogdan Ciesielski

Jerzy Lorenc

Andrzej Cieślik

Jerzy Łukaszyński

– zakładowy społeczny inspektor pracy, ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o.
– zakładowy społeczny inspektor pracy, Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady
Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A.

Zbigniew Judasz

– oddziałowy społeczny inspektor pracy, Tauron Ciepło Sp. z o.o.

Marian Kaim

– zakładowy społeczny inspektor pracy, Opel Manufacturing
Poland Sp. z o.o.

Jakub Kiepura

– zakładowy społeczny inspektor pracy, Trans NG Sanok Spółka z o.o.
– wydziałowy społeczny inspektor pracy, ArcelorMittal Poland S.A.
Oddział w Zdzieszowicach

Magdalena Machinowska

– zakładowy społeczny inspektor pracy,
Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A.

Jolanta Mieżecka

– zakładowy społeczny inspektor pracy,
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Szczecinie

– zakładowy społeczny inspektor pracy,
Liceum Ogólnokształcące nr VI im. B. Prusa we Wrocławiu

Andrzej Senk

Edward Kowalik

Marek Sobczak

– zakładowy społeczny inspektor pracy,
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Kielcach

Zbigniew Kubicki

– zakładowy społeczny inspektor pracy, ArcelorMittal Poland S.A.
– wydziałowy społeczny inspektor
pracy, Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

Kazimierz Walusiak

– zakładowy społeczny inspektor pracy, SOLARIS BUS & COACH S.A.

– wydziałowy społeczny inspektor pracy, Nemak Poland Sp. z o.o.

Andrzej Kuśmierczyk

Henryk Zborowski

– zakładowy społeczny inspektor pracy, Spółka Wodno-Ściekowa
„SWARZEWO”

– oddziałowy społeczny inspektor pracy,
PKP Cargotabor Sp. z o.o. Zakład Napraw Taboru w Czerwieńsku
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Wspomnienie

NAJAKTYWNIEJSZY SPOŁECZNY INSPEKTOR PRACY

Robert Parkita
1966-2020

Starszy inspektor pracy, OIP Warszawa

Kazimierz Walusiak

Jakub Kiepura

zakładowy społeczny inspektor pracy
w Liceum Ogólnokształcącym nr VI
im. B. Prusa we Wrocławiu.

zakładowy społeczny inspektor
pracy w Elektrociepłowni
„Zielona Góra” S.A.

Kazimierz Walusiak funkcję
społecznego inspektora pracy
pełni od 2006 r. Jest jednocześnie
przewodniczącym rady pracowniczej
oraz członkiem Zarządu Związku
Zawodowego Metalowców
i Hutników w firmie Nemak Poland
Sp. z o.o. w Bielsku-Białej. Laureat
realizuje swoją służbę społeczną
zgodnie z funkcjonującym w spółce
„Harmonogramem SIP”. Reaguje
na stwierdzone nieprawidłowości
i nadzoruje wykonanie działań
pokontrolnych. Bierze czynny udział
w organizowanych przez pracodawcę
corocznych „Dniach Bezpieczeństwa
i Ochrony Zdrowia” oraz w tworzeniu
programów prewencyjnych.
Jest zaangażowany we wdrażanie
innowacyjnych technologii,
wpływających na ograniczenie
zagrożeń biologicznych w środowisku
pracy, dzięki którym było możliwe
m.in.: wyeliminowanie soli rafinujących
zawierających szkodliwe chlorki
i fluorki oraz wprowadzenie
smarów wodorozcieńczalnych
biodegradowalnych z zawartością
środków bakteriobójczych
i grzybobójczych. Podejmuje aktywne
starania na rzecz zatrudniania
pracowników na podstawie umów
o pracę zamiast umów
cywilnoprawnych.

Jakub Kiepura funkcję społecznego
inspektora pracy pełni od 29 lat. Co
roku opracowuje „Plan Społecznego
Inspektora Pracy”. Laureat dba
o doposażanie stanowisk pracy
w środki ochrony indywidualnej i środki
higieny. W 2019 r. przeprowadził 206
kontroli. Dzięki niemu nastąpiła poprawa
warunków pracy i przestrzegania zasad
bhp na stanowiskach: nauczyciela WF,
sprzątaczki i konserwatora. Dwa razy
w roku przeprowadza kontrole stanu
budynków i pomieszczeń szkoły oraz
urządzeń technicznych i sanitarnych.
Prowadzi poradnictwo dla pracowników
z zakresu prawa pracy oraz zasad
pierwszej pomocy. Od 8 lat włącza się
w działania Okręgowego Inspektoratu
Pracy we Wrocławiu, realizując program
edukacyjny „Kultura bezpieczeństwa”,
a także etap szkolny konkursu „Poznaj
swoje prawa w pracy”. Przygotował
i wdrożył własny program edukacyjny
„Podstawy bezpieczeństwa”.
Od 2019 r. pełni rolę koordynatora
szkoleń dla społecznych inspektorów
pracy w Zarządzie Oddziału Związku
Nauczycielstwa Polskiego we
Wrocławiu. Na początku pandemii
COVID-19 organizował szkolenia
on-line oraz udzielał porad z zakresu
zmieniających się przepisów.

Magdalena Machinowska w 2019 r.
przeprowadziła 12 kontroli,
skutkujących wydaniem zaleceń
dotyczących m.in.: wykonania
modernizacji instalacji oświetleniowej
na stacji uzdatniania wody i budynku
akceleratora oraz bramek
zabezpieczających schody prowadzące
do wodorozdziałów na chłodni
wentylatorowej oraz zorganizowania
szkolenia podnoszącego kwalifikacje
zawodowe pracowników zajmujących
się rozładunkiem cystern. Laureatka
jest współautorką „Planu Poprawy
Warunków BHP” w zakładzie.
Uczestniczy w pracach zespołu oceny
ryzyka zawodowego oraz bierze udział
w opracowaniu centralnego systemu
znakowania elementów instalacji na
obiektach w Grupie PGE EC. Była liderem
projektu utworzenia procedur nadzoru
nad kartami charakterystyk substancji
i scenariuszami narażenia
na te substancje. Jest zaangażowana
w tworzenie programu „0 wypadków”
– inicjatywy szkoleń z zakresu bhp,
dotyczących m.in.: pracy na wysokości,
transportu bliskiego oraz pierwszej
pomocy. Jest inicjatorką stanowiska
na temat zagrożeń związanych ze
stosowaniem substancji chemicznych
oraz wyposażenia pracowników
w środki ochrony indywidualnej.

wydziałowy społeczny inspektor pracy
w firmie Nemak Poland Sp. z o.o.
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Magdalena Machinowska
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Szanowny
Święty Piotrze!
Trafił do Ciebie taki fajny Gość – łysy, postawny, z uśmiechem od
ucha do ucha. Przedstawił się: Robert Parkita (Parkita jak ten zespół Partita, tylko zamiast ,,t” jest ,,k”). Pewnie zagadał Cię już na
śmierć, opowiedział, co tam ostatnio ciekawego wyczytał, co skarżący napisali, co niedawno ugotował na obiad i kiedy odpalą kolejny odcinek metra. Zanim się obejrzysz, wkręci Cię razy kilka, bo
to tęgi zgrywus, a za chwilę będziecie już kumplami.
Jako Jego przyjaciele chcielibyśmy opowiedzieć Ci trochę o Nim.
Otóż Robert to nie tylko dowcipniś jakich mało, ale i dobry kolega.
Zawsze służący pomocą, dobrym słowem i wsparciem. Poza tym
to pracoholik. Wszechstronny, bystry i szybki. Tarcze tacho czyta
w mig, Kartę nauczyciela cytuje z pamięci, prawem pracy nie pogardzi, a jak trzeba, to i decyzję bhp wyda. Chociaż u Was na pewno jest porządek, jeździ się powolutku, kasę na czas płacą i wypadków przy pracy nie ma... Byłby również znakomitą przedszkolanką,
jako że lubi młodzież i fantastycznie potrafi się nią zająć. Tu u nas
niejednego kandydata na inspektora porządnie fachu nauczył.
Znając Roberta, z czystym sumieniem polecilibyśmy go na stanowisko kierownika niebiańskiej sekcji kulturalno-oświatowej.
Pośród Jego niezliczonych zalet, Święty Piotrze, są wybitne talenty towarzyskie. Mało kto może się z nim równać w tej dziedzinie. Robert rozbawi najbardziej ponurą duszę, zatańczy, zaśpieIP 11/2020

wa, dowcip opowie, a i w konkurencjach sportowych też udział
weźmie. Tancerz z Niego jest nieprzeciętny, muzyka Mu w tańcu
nie przeszkadza, a partnerce zawsze daje fory i swobodę. I zazwyczaj ostatni schodzi z parkietu.
Robert jest też wielkim wielbicielem przyjemności stołu,
befsztyku tatarskiego w szczególności. Pamiętaj o tym, gdy do
stołu zasiądziecie. A i we wszelkich zawodach będzie brał udział,
jako że sportowcem jest wszechstronnym. Biegi przełajowe i kajakarstwo nie są Mu obce. O jego biegłości w grach planszowych
rechoczą do dziś żaby w Parku Szczytnickim. Nawet medale zdobywa, bo konkurencja i zdrowa rywalizacja go napędza.
Pamiętaj też, Święty Piotrze, by szat Mu smętnych nie dawać,
bo z Niego stylista nieco nonszalancki. Pasowane marynarki preferuje i obuwie wyszukane, zimą zaś czapeczkę czarną na bakier
przywdziewa.
Na wszystkie anegdoty łamów nam, Piotrze, nie wystarczy,
bo to człowiek orkiestra jest i sam niebawem się przekonasz, jaki
z Niego klawy Gość.
Teraz jest już u Ciebie. A nam tutaj pozostała garść wspomnień,
zdjęć kilka i żal, który z uśmiechem w sercach się miesza.
Bywaj, Robercie! Bywaj, Bracie!
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Prawo
waniu przed organami Państwowej Inspekcji Pracy w sprawach nieuregulowanych
w ustawie bądź w przepisach wydanych
na jej podstawie albo w przepisach szczególnych stosuje się przepisy ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego. W zaistniałej sytuacji, przy braku stosownej wykładni, w tym
orzecznictwa sądowego, uznałem, że nie
ma ograniczeń do wydania postanowienia o dopuszczeniu organizacji związkowej na prawach strony do udziału w postępowaniu – kontroli.

Zezwalać
czy odmawiać?
Pozycja i uprawnienia związku zawodowego
w trakcie kontroli inspektora pracy
Bazując na własnych
doświadczeniach,
przedstawię problem,
z którym zetknąłem
się podczas kontroli
wszczynanych na wniosek
organizacji związkowych.
Dwie kontrole, podobne
postulaty związków
zawodowych, taki sam
porządek prawny,
ale odmienne
rozstrzygnięcia.
14

PRZYPADEK PIERWSZY
Podczas rozpatrywania w kwietniu 2010 r.
skargi organizacji związkowej dotyczącej
szkoły otrzymałem, poza jej merytoryczną treścią, dodatkowy wniosek o dopuszczenie związku zawodowego do udziału
w postępowaniu Państwowej Inspekcji Pracy na prawach strony, na podstawie art. 31
§ 1 i § 3 k.p.a. Po analizie wniosku, nie widząc przeszkód prawnych, wydałem postanowienie o dopuszczeniu organizacji
związkowej na prawach strony do udziału w postępowaniu, czyli w kontroli, której celem było rozpatrzenie skargi. Przepis
art. 31 § 1 k.p.a, na który powołał się zwią-

zek zawodowy, stanowi bowiem, że organizacja społeczna może w sprawie dotyczącej innej osoby występować z żądaniem:
1) wszczęcia postępowania,
2) d opuszczenia jej do udziału
w postępowaniu.
Z kolei w art. 31 § 3 zapisano, iż organizacja społeczna uczestniczy w postępowaniu na prawach strony.
Nie ma wątpliwości, że związek zawodowy jest organizacją społeczną w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego.1 Z kolei art. 12 ustawy z dnia
13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy zawiera odesłanie, że w postępoIP 11/2020

Na jakich zasadach?
Wątpliwości pojawiły się dopiero w praktyce. Na jakich zasadach organizacja związkowa może współuczestniczyć w czynnościach kontrolnych, a przede wszystkim, czy
ma nieograniczony dostęp do dokumentów przedkładanych przez pracodawcę
do kontroli? Przykładowo, w świetle wyroku Sądu Najwyższego związki zawodowe
nie mają prawa do żądania od pracodawcy udzielenia informacji o wysokości wynagrodzenia pracownika bez jego zgody,
a ujawnienie przez pracodawcę wysokości
wynagrodzenia może być kwalifikowane
jako ujawnienie danych osobowych oraz
naruszenie dóbr osobistych w rozumieniu
art. 23 i 24 k.c.2
Kolejny problem rodzi sama interpretacja terminu „podmiot na prawach strony”.
W wyroku z 17 czerwca 2008 r. NSA stwierdził, że pojęcie „podmiot na prawach strony” nie jest tożsame z pojęciem „strony”
w rozumieniu art. 28 k.p.a, a uprawnienia
podmiotu na prawach strony nie są tożsame z uprawnieniami podmiotu mającego przymiot strony. Podmiot na prawach
strony jest uprawniony do podejmowania
czynności procesowych, ale nie może dysponować prawami o charakterze materialnym, które są przedmiotem postępowania
w sprawie innej osoby.3
W przypadku wydanego przeze mnie
pozytywnego postanowienia o dopuszczeniu związku zawodowego do kontroli
na prawach strony w 2010 r. nie stanąłem
IP 11/2020

przed dylematem praktycznego dopuszczenia związkowca do kontroli. Jak się okazało podczas rozmowy z przedstawicielem
związku zawodowego, intencją wniesionego wniosku była wyłącznie możliwość
uzyskania przez związek informacji o wynikach przeprowadzonej kontroli.

PRZYPADEK DRUGI
Wniosek przewodniczącego organizacji związkowej funkcjonującej w jednym
z urzędów o dopuszczenie na prawach
strony do postępowania prowadzonego
w związku ze skargą w 2016 r.
Stanowisko w tej sprawie było odmienne niż w przypadku wniosku z kwietnia
2010 r. - odmówiłem wnioskodawcy prawa
wstąpienia do postępowania kontrolnego
na prawach strony. Co wpłynęło na negatywne rozstrzygnięcie wniosku związku zawodowego? Przede wszystkim pojawienie
się jednolitej linii orzeczniczej sądów administracyjnych w zakresie określenia pozycji i uprawnień związków zawodowych
w trakcie kontroli inspektora pracy. Sądy
administracyjne rozpatrywały to zagadnienie od 2010 r. (wprawdzie było orzeczenie WSA w Bydgoszczy z 2005 r.4, ale
sąd, uchylając postanowienie Okręgowego
Inspektora Pracy w Bydgoszczy w przedmiocie odmowy dopuszczenia organizacji
związkowej do udziału w charakterze strony w postępowaniu kontrolnym, wskazał
na kwestie proceduralne, w tym na uchybienie terminu do złożenia odwołania, nie
dokonał natomiast pogłębionej wykładni stosowania art. 31 § 2 w postępowaniu
kontrolnym inspektora pracy).

Kontrola to nie
postępowanie
administracyjne
Naczelny Sąd Administracyjny w 2010 r. wydał trzy istotne postanowienia, naświetlając
charakter prawny postępowania kontrolnego inspektora pracy. W postanowieniu
z 12 sierpnia 2010 r. NSA, przy okazji rozpatrywania sprawy dotyczącej zachowania
w tajemnicy tożsamości osoby przesłuchi-

wanej w charakterze świadka, na podstawie art. 23 ust. 2 i 4 ustawy o PIP stwierdził
m.in., że celem postępowania kontrolnego
przeprowadzanego przez organy inspekcji pracy jest ustalenie stanu faktycznego
w zakresie przestrzegania prawa pracy,
w szczególności przepisów i zasad bhp,
a także przepisów dotyczących legalności zatrudnienia. Sąd przywołał stanowisko doktryny, w którym zaznacza się odrębność postępowania kontrolnego oraz
postępowań, w których następuje wydanie władczych instrumentów prawnych (decyzje, wystąpienia, powództwa), a których
stosowanie dokonywane jest poza ramami postępowania kontrolnego.
Ponadto wydawanie decyzji administracyjnych podlega rygorom k.p.a, natomiast
wnoszenie powództw – rygorom k.p.c.
Zdaniem komentujących, postępowanie
kontrolne oraz postępowanie administracyjne pozostają ze sobą w ścisłym związku, co nie oznacza, że postępowanie kontrolne można uznać za toczące się według
reguł określonych w całości przez k.p.a.5
Zgadzając się z poglądami doktryny, NSA
uznał, że mimo pewnych cech wspólnych
postępowanie kontrolne nie stanowi formalnej części postępowania administracyjnego sensu stricto. Postępowanie kontrolne, uregulowane w rozdziale 4 ustawy
o PIP, z uwagi na specyfikę zasad nim rządzących, stanowi szczególny rodzaj postępowania, odrębnego od postępowania administracyjnego w rozumieniu k.p.a.6
Podobne stanowisko zajął NSA w uzasadnieniu postanowienia z 27 października 2010 r., przy okazji sprawdzania warunku podlegania postanowienia kognicji
sądów administracyjnych w toku postępowania administracyjnego7. Z kolei w tezie orzeczenia z 17 grudnia 2010 r. NSA
wskazał, że postanowienia podejmowane w postępowaniu kontrolnym na podstawie ustawy o PIP z 2007 r. nie są wydawane w postępowaniu administracyjnym,
nie kształtują uprawnień lub obowiązków
jednostki, a jedynie w następstwie może
nastąpić ukształtowanie uprawnień lub
15
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Zasady współpracy w zakresie
ochrony pracy normuje także porozumienie zawarte pomiędzy
PIP a centralami związków zawodowych. W dokumencie określono ogólne ramy współpracy, m.in.
w dziedzinie prewencji, działalności
informacyjno-promocyjnej, szkoleniowej, dydaktycznej czy udzielania
pomocy merytorycznej, natomiast
nie wskazano związku zawodowego jako organu uprawnionego do
udziału w kontroli inspektora pracy na prawach strony.

obowiązków. W uzasadnieniu orzeczenia
sąd wywodzi, że odesłanie do stosowania
w zakresie nieuregulowanym w postępowaniach kontrolnych (art. 12 ustawy o PIP
z 13 kwietnia 2007 r.) przepisów Kodeksu
postępowania administracyjnego nie daje
podstaw do nadania im charakteru prawnego postępowania administracyjnego.8
Kwestię reprezentowania pracowników
przez związek zawodowy w postępowaniu
administracyjnym podjął WSA w Gliwicach
w wyroku z 31 lipca 2012 r. W uzasadnieniu
orzeczenia sąd wskazał, że związek zawodowy nie jest stroną w sprawie umieszczenia pracowników w ewidencji pracowników wykonujących pracę w szczególnych
warunkach lub o szczególnym charakterze i nie może pełnić funkcji pełnomocnika ani przedstawiciela w takiej sprawie; nie
jest także uprawniony do reprezentowania
pracowników z innego tytułu, w tym jako
przedstawiciel ustawowy.9
Różnice między postępowaniem kontrolnym inspektora pracy a postępowaniem
administracyjnym wskazał również NSA
w postanowieniu z 9 października 2012 r.,
stwierdzając, że postępowanie kontrolne
prowadzone w oparciu o art. 21 i następne ustawy o PIP z 2007 r. ma swój odrębny przedmiot, którym jest wyłącznie ustalenie stanu faktycznego, i postępowanie to
jest postępowaniem odrębnym od postępowania administracyjnego. W uzasadnieniu orzeczenia sąd podkreślił, że odesłanie
do stosowania przepisów k.p.a. w zakresie nieuregulowanym w postępowaniach
kontrolnych nie daje podstaw do nadania
im charakteru prawnego postępowania
administracyjnego.10

Ramy współdziałania
W przedmiocie wszczęcia postępowania
oraz dopuszczenia do udziału na prawach
strony organizacji związkowej w postępowaniu kontrolnym najszerzej wypowiedział
się WSA w Olsztynie, który w wyroku z 7 lipca 2015 r. oddalił skargę związku na postanowienie Okręgowego Inspektora Pracy
odmawiające dopuszczenia go do postępowania kontrolnego na prawach strony.
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wnosić do niego zastrzeżenia; pracodawca jest również adresatem decyzji nakazowych. Związek zawodowy nie korzysta z tych
uprawnień, bo nie jest stroną postępowania
kontrolnego. W konkluzji WSA stwierdza, że
przepisy ustawy o PIP stanowią lex specialis
w stosunku do unormowań k.p.a., a przedstawiciele związku zawodowego mogą być
zainteresowani przebiegiem i wynikiem postępowania kontrolnego, jednakże mogą korzystać wyłącznie z form współpracy określonych w art. 29 ustawy o PIP.11
W przedmiotowej sprawie kolejny wyrok wydał WSA w Szczecinie, który w dniu
10 września 2015 r. stwierdził, że specyfika
postępowania kontrolnego prowadzonego
przez PIP wymaga, dla oceny jego zgodności z prawem, stosowania przepisów ustawy o PIP z 2007 r., a tylko pomocniczo przepisów k.p.a.12
Uzasadniając swoje stanowisko, sąd podkreślił, że szczegółowe zasady współdziałania
Państwowej Inspekcji Pracy z organizacjami związkowymi, także podczas dokonywania czynności kontrolnych, reguluje ustawa o PIP z 13 kwietnia 2007 r. Zgodnie z art.
14 ust. 1 tej ustawy Państwowa Inspekcja
Pracy współdziała ze związkami zawodowymi oraz innymi publicznymi podmiotami, a w art. 29 ust. 1 ustawy o PIP wskazano, że w toku wykonywania czynności
kontrolnych inspektor pracy współdziała
ze związkami zawodowymi, organami samorządu załogi, radami pracowników i społeczną inspekcja pracy. Określone w art. 29
ust. 2 ustawy ramy współdziałania polegają w szczególności na:
1) informowaniu o tematyce i zakresie
przeprowadzanej kontroli;
2) analizowaniu zgłoszonych uwag
i spostrzeżeń;
3) informowaniu o wynikach kontroli
i podjętych decyzjach;
4) udzielaniu porad i informacji z zakresu prawa pracy.
W dalszej części wyroku WSA w Olsztynie
przytacza argumenty wskazane w cytowanym wcześniej orzeczeniu NSA z 12 sierpnia
2010 r. o odrębności postępowania kontrolnego inspektora pracy oraz postępowania
IP 11/2020

administracyjnego. WSA w Olsztynie wywodzi, że postępowanie kontrolne powinno się toczyć w ramach przepisów szczególnych ustawy o PIP, a nie w trybie k.p.a.,
dlatego nie mógł mieć zastosowania przepis
art. 31 § 1 pkt 1 i 2 k.p.a. (wszczęcie postępowania przez organizację społeczną oraz dopuszczenie jej do udziału w postępowaniu).
Sąd podniósł również ważną kwestię, że organizacja społeczna może składać żądania
w oparciu o art. 31 k.p.a. w sprawach dotyczących innych osób, natomiast w omawianym przypadku związek zawodowy złożył
wniosek dotyczący swoich członków. Kolejny argument sądu, wywiedziony z art. 31
ustawy o PIP, to stwierdzenie, że w postępowaniu kontrolnym Państwowej Inspekcji Pracy przymiot strony przysługuje pracodawcy, który podpisuje protokół kontroli i może

Rozwiewanie wątpliwości
Wydawać by się mogło, że wskazane orzeczenia sądów administracyjnych, zapadłe
w latach 2010-2015, rozwiały wątpliwości co do pozycji i uprawnień organizacji
związkowej w trakcie kontroli inspektora
pracy i wiedza ta jest organizacjom związkowym powszechnie znana. Przeczy jednak temu postanowienie WSA w Gliwicach
z 12 grudnia 2018 r., który kolejny już raz
odrzucił skargę związku zawodowego na
postanowienie Okręgowego Inspektora
Pracy odmawiające dopuszczenia organizacji do postępowania kontrolnego na prawach strony.
Poza powszechnie uznaną argumentacją WSA w Gliwicach stwierdził, że postanowienie o odmowie wszczęcia postępo-

wania w sprawie dopuszczenia związku
zawodowego do udziału w postępowaniu
kontrolnym w charakterze strony nie jest
postanowieniem dotyczącym postępowania administracyjnego.13
Zasady współpracy w zakresie ochrony pracy normuje także porozumienie zawarte pomiędzy PIP a centralami związków
zawodowych.14 W dokumencie określono
ogólne ramy współpracy, m.in. w dziedzinie prewencji, działalności informacyjno-promocyjnej, szkoleniowej, dydaktycznej czy udzielania pomocy merytorycznej,
natomiast nie wskazano związku zawodowego jako organu uprawnionego do
udziału w kontroli inspektora pracy na prawach strony.
Na koniec warto przytoczyć jedno
z ostatnich stanowisk wydanych przez
Urząd Ochrony Danych Osobowych w dniu
10 sierpnia 2020 r. Przy okazji ustalenia
uprawnień związków zawodowych w kwestii dostępu do danych Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych UODO zajął
następujące stanowisko: „Jeżeli przepisy
prawa – w tym ustawy o związkach zawodowych – nie wskazują wprost na kompetencje związków zawodowych w określonej
materii, to takiego uprawnienia nie można
domniemywać. Ponadto związek zawodowy nie może żądać udostępnienia danych,
gdy jest w stanie zrealizować zwoje uprawnienia w inny sposób”.15
W ustawie o PIP uprawnienia te zawarte są w czterech punktach wymienionych
w art. 29 § 2 i nie należy tego przepisu interpretować rozszerzająco.
Robert Simonjetz,
nadinspektor pracy, OIP Zielona Góra

Przypisy:
1. Wyrok WSA w Gliwicach z 31 lipca 2012 r., IV SA/Gl 1284/11.
2. Wyrok SN z 16 lipca 1993 r., I PZP 28/93.
3. Wyrok NSA z 17 czerwca 2007 r., II OSK 641/07.
4. Wyrok WSA w Bydgoszczy z 24 listopada 2005 r., II SA/Bd/576/05.
5. M. Gersdorf, J. Jagielski, K. Rączka, Komentarz do ustawy o PIP, LexisNexis,
Warszawa 2008, s. 82-83.
6. Postanowienie NSA z 12 sierpnia 2010 r., I OSK 315/10.
7. Postanowienie NSA z 27 października 2010 r., I OSK 734/10..
8. Postanowienie NSA z 17 grudnia 2010 r., I OSK 1030/10.
9. Wyrok WSA w Gliwicach z 31 lipca 2012 r., IV SA/Gl 1284/11.
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10. Wyrok NSA z 9 października 2012 r. , I OSK 2259/12.
11. Wyrok WSA w Olsztynie z 7 lipca 2015 r., II SA/Ol 292/15.
12. Wyrok WSA w Szczecinie z 10 września 2015 r., II SA/Sz 445/15.
13. Postanowienie WSA w Gliwicach z 12 grudnia 2018 r., IV SA/Gl 729/18.
14. Porozumienie zawarte w dniu 26 lutego 2007 r. pomiędzy Państwową Inspekcją
Pracy a centralami związków zawodowych w sprawie zasad współdziałania
w zakresie ochrony pracy (GIP, NSZZ „Solidarność, OPZZ oraz Forum
Związków Zawodowych).
15. https://uodo.gov.pl/pl/225/1633.
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Prawo
Tomasz Musialik
macierzyńskim wykorzystuje cały przysługujący wymiar urlopu rodzicielskiego,
dzięki czemu zyskuje możliwość rocznej
nieprzerwanej opieki nad nowo narodzonym dzieckiem (dla jednego dziecka
– 52 tygodnie).
Co warte podkreślenia, prawo do urlopu macierzyńskiego nie jest tożsame
z prawem do pobierania zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający urlopowi macierzyńskiemu lub rodzicielskiemu
– prawo do pobierania zasiłku jest prawem
szerszym aniżeli prawo do urlopu macierzyńskiego. Tutaj ustawodawca posługuje się zwrotem: ubezpieczona, tj. kobieta
podlegająca ubezpieczeniu społecznemu
w razie choroby i macierzyństwa, określonemu w ustawie o systemie ubezpieczeń
społecznych. To właśnie fakt podlegania
temu ubezpieczeniu stanowi podstawę
dla uprawnienia o charakterze zasiłkowym
(nie urlopowym).
Wśród przypadków, kiedy urlop macierzyński może przysługiwać ojcu dziecka,
przepisy wskazują na:

Kiedy urlop macierzyński
może przysługiwać ojcu dziecka?

T

Tata

na macierzyńskim
Zgodnie z przepisami prawa pracy prawo do urlopu
macierzyńskiego, zgodnie z jego nazwą, przysługuje
kobietom – pracownicom po urodzeniu dziecka.
Kodeks pracy przewiduje jednak sytuacje, kiedy
na zasadzie wyjątku urlop macierzyński będzie
przysługiwał ojcu dziecka.

W

śród uprawnień przysługujących pracownikom w związku
z rodzicielstwem podstawowe znaczenie
ma bez wątpienia urlop macierzyński oraz
stanowiący jego kontynuację urlop rodzicielski (łącznie określane mianem urlopu
macierzyńskiego sensu largo). Przepisy
Kodeksu pracy formułują w tym zakresie
konkretne uprawnienia dla mężczyzn będących pracownikami (tj. pracownik – ojciec wychowujący dziecko) albo mężczyzn
ubezpieczonych w razie choroby i macierzyństwa, ale niemających statusu pracownika w rozumieniu przepisów prawa pracy
(tj. ubezpieczony – ojciec dziecka). To rozróżnienie terminologiczne, uzasadnione na
gruncie prawnym, wskazuje jednak analogiczną pełnioną przez mężczyznę rolę społeczną, dlatego też na potrzeby niniejszej
publikacji pojęciem „ojciec dziecka” objęto
obie konfiguracje prawne. Tam, gdzie roz-
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różnienie tych dwóch sytuacji jest istotne
dla niniejszego opracowania, dokonano
wskazania konkretnego statusu prawnego ojca dziecka.

Macierzyński, ojcowski
i rodzicielski
Na mocy przepisów prawa pracy prawo do
urlopu macierzyńskiego, zgodnie z jego
nazwą, przysługuje kobietom – pracownicom po urodzeniu dziecka. Prawo do niego mają więc tylko i wyłącznie kobiety zatrudnione na podstawie umowy o pracę,
powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę (art. 2 k.p.). Wymiar urlopu macierzyńskiego uzależniony
jest od liczby dzieci urodzonych przez kobietę przy jednym porodzie i liczony jest
w tygodniach – przepisy określają jego wymiar od 20 do 37 tygodni (art. 180 § 1 k.p.),
z czego przed przewidywaną datą porodu

pracownica może wykorzystać maksymalnie do 6 tygodni urlopu macierzyńskiego
(art. 180 § 2 k.p.).
Regulacja ta ma na celu umożliwienie
pracującej matce dziecka powrót do pełni sił po ciąży i porodzie oraz zapewnienie
dziecku opieki matki w pierwszych tygodniach jego życia. Kodeks pracy przewiduje jednak sytuacje, kiedy na zasadzie wyjątku urlop macierzyński będzie przysługiwał
ojcu dziecka. Zazwyczaj uprawnienie ojca
będzie miało charakter względny – zależeć
będzie przede wszystkim od tego, czy matka dziecka jest osobą uprawnioną albo do
urlopu macierzyńskiego w myśl przepisów
Kodeksu pracy, albo do pobierania zasiłku
macierzyńskiego w rozumieniu przepisów
ubezpieczeniowych. Nigdy zaś prawo do
urlopu macierzyńskiego nie stanowi samoistnego uprawnienia ojca dziecka, jako
konsekwencji tylko i wyłącznie urodzenia się dziecka. W tym wypadku przepisy
przewidują dla mężczyzny inne uprawnienia związane z rodzicielstwem, m.in.
urlop ojcowski.
Urlop rodzicielski charakteryzuje się
tym, że przysługuje obojgu rodzicom
dziecka (będącym pracownikami w rozumieniu prawa pracy), po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego albo zasiłku
IP 11/2020

l Rezygnację przez pracownicę z czę-

macierzyńskiego za okres odpowiadający
okresowi urlopu macierzyńskiego. Urlop
rodzicielski przysługuje w wymiarze 32
lub 34 tygodni, w zależności od liczby
dzieci urodzonych przy jednym porodzie,
i jest on określony jako wymiar łączny dla
ojca i matki, którzy mogą go między siebie rozdzielić, a nawet korzystać z niego jednocześnie – w skrajnej wersji każdy z rodziców dziecka wykorzystuje więc
w tym samym czasie po 16 tygodni urloIP 11/2020

pu rodzicielskiego. Ustawodawca dopuścił również możliwość łączenia urlopu
rodzicielskiego, przysługującego jednemu z rodziców, z pobieraniem przez drugiego rodzica zasiłku macierzyńskiego za
okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego – ograniczeniem jest tutaj
znów łączny wymiar urlopu rodzicielskiego, wynikający z przepisów kodeksowych.
W praktyce z tego urlopu najczęściej korzysta kobieta. Bezpośrednio po urlopie

ści urlopu macierzyńskiego – art. 180
§ 4 k.p.
Pracownica po upływie 14 tygodni urlopu
macierzyńskiego może powrócić do pracy,
jeśli pozostałą przysługującą jej część wymiaru tego urlopu wykorzysta albo ojciec
wychowujący dziecko, który posiada status pracownika, albo ubezpieczony – ojciec
dziecka, który w celu sprawowania osobistej
opieki nad dzieckiem przerwie działalność
zarobkową. Ubezpieczony – ojciec dziecka
nie ma statusu pracownika, ale jest objęty
ubezpieczeniem społecznym w razie choroby i macierzyństwa. Chodzi zatem o ojca
zatrudnionego np. na podstawie umowy
zlecenia czy ojca prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą – objętego ubezpieczeniem chorobowym. Uregulowanie to ma na celu ochronę dobra
dziecka i zagwarantowanie mu niezbędnej opieki rodzica w początkowym okresie jego życia.
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Prawo
Kobieta niemająca statusu pracownika, ale objęta ubezpieczeniem społecznym w razie choroby i macierzyństwa, określonym
w ustawie o systemie ubezpieczeń
społecznych, ma po urodzeniu
dziecka prawo do zasiłku macierzyńskiego na warunkach określonych w przedmiotowej ustawie,
a zasiłek ten przyznawany jej jest
na okres odpowiadający okresowi
urlopu macierzyńskiego.

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy
pracownica, po spełnieniu określonych
przesłanek, ma prawo do rezygnacji z części urlopu macierzyńskiego. Urlop macierzyński, jako przywilej kobiety i stanowiący
przede wszystkim uprawnienie pracownicy, musi być chociaż w części wykorzystany
właśnie przez nią. Owa część, której kobieta
nie może się zrzec na rzecz ojca dziecka, wynosi w tym przypadku 14 tygodni, a okres
ten liczony jest od dnia porodu. Oznacza to,
że po urodzeniu dziecka kobieta musi wykorzystać minimum 14 tygodni urlopu macierzyńskiego z przysługującego jej pełnego
wymiaru tego urlopu. Jeśli więc pracownica
po urodzeniu 1 dziecka ma prawo do 20 tygodni urlopu macierzyńskiego i rozpoczęła
korzystanie z tego urlopu dopiero od dnia
porodu, to w razie najwcześniejszej możliwej rezygnacji po 14 tygodniach jego trwania, pozostałe 6 tygodni urlopu może scedować na ojca dziecka. Analogicznie, jeśli
kobieta przed planowaną datą porodu wykorzystała urlop macierzyński w wymiarze
np. 2 tygodni, na rzecz ojca dziecka może
zrzec się już tylko 4 tygodni urlopu macierzyńskiego. Tym samym możliwy jest również taki scenariusz, że ojciec dziecka w ogóle nie będzie miał nawet hipotetycznego
prawa do urlopu macierzyńskiego – kiedy
pracownica przed porodem wykorzysta
6 tygodni urlopu macierzyńskiego, zaś po
urodzeniu dziecka musi wykorzystać pozostałe 14 tygodni – wówczas przysługujący jej wymiar urlopu zostanie wyczerpany.
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Jak z tego wynika, prawo ojca dziecka do urlopu macierzyńskiego jest zależne od tego, czy kobieta zdecyduje się na
wcześniejszy powrót do pracy i rezygnację
z urlopu macierzyńskiego po co najmniej
14 tygodniach jego trwania po urodzeniu
dziecka – przy założeniu, że urlop macierzyński po tym czasie jeszcze jej przysługuje. Względność uprawnienia ojca dziecka do tego urlopu zawiera się więc przede
wszystkim w jednym – wiążącym rodziców
dziecka wymiarze urlopu macierzyńskiego, którego to wymiaru rodzice nie mogą
przekroczyć. Łączny wymiar urlopu macierzyńskiego oraz urlopu macierzyńskiego
połączonego z okresem pobierania zasiłku macierzyńskiego nie może przekroczyć
wymiaru tego urlopu, wynikającego z przepisów Kodeksu pracy.
W przedstawionej sytuacji mamy do czynienia z dwoma dopuszczalnymi konfiguracjami: gdy matka dziecka posiada status
pracownika, zaś ojciec dziecka jest albo pracownikiem, albo ubezpieczonym. Z regulacją kodeksową korespondują również przepisy ubezpieczeniowe. W tym przypadku,
zgodnie z treścią ustawy o świadczeniach
pieniężnych z ubezpieczenia społecznego
w razie choroby i macierzyństwa, w razie re-

zygnacji przez ubezpieczoną – matkę dziecka z pobierania zasiłku macierzyńskiego,
po wykorzystaniu przez nią tego zasiłku za
okres co najmniej 14 tygodni po porodzie,
zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonemu – ojcu dziecka, który uzyskał prawo do urlopu macierzyńskiego lub przerwał
działalność zarobkową w celu sprawowania
osobistej opieki nad dzieckiem.
lR
 ezygnację

przez ubezpieczoną
– matkę dziecka z pobierania zasiłku
macierzyńskiego – art. 180 § 5 k.p.
Kolejny przypadek obejmuje trzeci wariant zależności, tj. gdy to ojciec dziecka jest
pracownikiem, zaś matka dziecka ubezpieczoną niebędącą pracownikiem.
Urlop macierzyński przysługuje jedynie
pracownicom, jednakże kobieta niemająca
statusu pracownika, ale objęta ubezpieczeniem społecznym w razie choroby i macierzyństwa, określonym w ustawie o systemie
ubezpieczeń społecznych, ma po urodzeniu
dziecka prawo do zasiłku macierzyńskiego
na warunkach określonych w przedmiotowej ustawie, a zasiłek ten przyznawany jej
jest na okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego. Jak wskazano m.in.
w wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia
IP 11/2020

12 lipca 1984 r., sygn. akt 184/83, uzasadnione prawnie jest zapewnienie ochrony
z jednej strony „biologicznego stanu kobiety podczas ciąży i po ciąży, aż do chwili powrotu normalnych funkcji fizycznych i psychicznych kobiety po narodzinach dziecka,
ale także szczególnego związku pomiędzy
kobietą a jej dzieckiem podczas okresu następującego po ciąży i narodzinach, poprzez
uniemożliwienie zakłócania tego związku
przez liczne obciążenia, które wynikałyby
z jednoczesnego wykonywania zatrudnienia”. Przy czym wydaje się, że polski ustawodawca, realizując przedmiotowe założenia
w zgodzie z zasadą równego traktowania,
objął kręgiem podmiotowym również kobiety podlegające ubezpieczeniu chorobowemu niebędące pracownikami.
Matka dziecka, wykonująca pracę
w oparciu o umowę zlecenia czy też prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą, objęta ubezpieczeniem chorobowym,
nie może przekazać ojcu dziecka urlopu macierzyńskiego, bo nie ma do niego prawa.
Ubezpieczona – matka dziecka ma jednak
prawo do rezygnacji z pobierania zasiłku
macierzyńskiego po wykorzystaniu przez
nią tego zasiłku za okres co najmniej 14 tygodni po porodzie. W takiej sytuacji praIP 11/2020

cownik – ojciec wychowujący dziecko ma
prawo do części urlopu macierzyńskiego,
przypadającej po dniu rezygnacji z pobierania zasiłku macierzyńskiego przez ubezpieczoną – matkę dziecka. Tak więc w sytuacji, gdy ubezpieczona pobiera zasiłek
macierzyński przez okres 14 tygodni, a następnie zrezygnuje z tego prawa, ojciec wychowujący dziecko będący pracownikiem
nabywa prawo do co najmniej 6 tygodni
urlopu macierzyńskiego (w zależności od
liczby urodzonych przy jednym porodzie
dzieci, z czym wiąże się tak wymiar urlopu
macierzyńskiego, jak i okres, na jaki przyznawany jest zasiłek macierzyński). Okres
14 tygodni pobierania zasiłku macierzyńskiego przez ubezpieczoną – matkę dziecka również został określony w przepisach
jako okres minimalny, co oznacza, że kobieta
może zrezygnować z pobierania tego zasiłku także później, np. po upływie 18 tygodni
jego pobierania. Wówczas pracownik – ojciec wychowujący dziecko nabędzie prawo do urlopu macierzyńskiego w wymiarze
2 tygodni (przy urodzeniu 1 dziecka).
W tym przypadku również prawo ojca
dziecka (tylko mającego status pracownika) do urlopu macierzyńskiego jest zależne
od tego, czy ubezpieczona – matka dziecka zdecyduje się na rezygnację z pobierania zasiłku macierzyńskiego po upływie co
najmniej 14 tygodni jego pobierania. Rodziców dziecka, tj. matkę dziecka niebędącą pracownikiem w rozumieniu przepisów
prawa pracy oraz ojca dziecka mającego
status pracownika, ograniczać będzie również wymiar czasowy trwania uprawnienia
głównego, tj. czasu trwania prawa do pobierania zasiłku macierzyńskiego przez kobietę po urodzeniu dziecka.
lR
 ezygnację przez pracownicę legitymu-

jącą się orzeczeniem o niezdolności do
samodzielnej egzystencji z części urlopu macierzyńskiego – art. 180 § 6 k.p.
Podobnie kształtuje się uprawnienie ojca
dziecka, gdy matka dziecka ma status pracownika, ale legitymuje się orzeczeniem
o niezdolności do samodzielnej egzystencji
(sama więc ma prawo do urlopu macierzyń-

skiego), zaś ojciec dziecka jest albo pracownikiem, albo ubezpieczonym niemającym
statusu pracownika w rozumieniu przepisów prawa pracy.
Niezdolność do samodzielnej egzystencji oznacza – w myśl art. 4 ust. 4 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
– naruszenie sprawności organizmu w stopniu uniemożliwiającym zaspokajanie bez
pomocy innych osób podstawowych potrzeb życiowych, za które uważa się przede
wszystkim samoobsługę, poruszanie się i komunikację. Niezdolność do samodzielnej
egzystencji nie wyklucza jednak możliwości podjęcia przez taką osobę zatrudnienia
(np. w formie telepracy). W związku z tym
kobieta legitymująca się przedmiotowym
orzeczeniem może być jednocześnie pracownikiem w rozumieniu przepisów prawa
pracy, a po urodzeniu dziecka przysługiwać
jej będzie prawo do urlopu macierzyńskiego
na zasadach ogólnych. Okres urlopu macierzyńskiego, który w tym przypadku obligatoryjnie kobieta musi po porodzie wykorzystać osobiście, został skrócony do minimum
8 tygodni i już po tym czasie dopuszczalne
jest zrzeczenie się go na rzecz ojca dziecka.
U podstaw tej regulacji leży założenie, że
skoro kobieta potrzebuje pomocy innych
osób w celu zaspokajania swoich podstawowych potrzeb życiowych, to również będzie potrzebowała pomocy przy opiece nad
dzieckiem i zaspokajaniu jego potrzeb. Owo
minimum, które musi ona wykorzystać osobiście, ma jej zapewnić czas na regenerację
i odzyskanie sił po porodzie.
Pracownica legitymująca się orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji po upływie co najmniej 8 tygodni
urlopu macierzyńskiego może więc z urlopu tego zrezygnować i powrócić do pracy,
jeśli pozostałą przysługującą jej część wymiaru tego urlopu wykorzysta albo ojciec
wychowujący dziecko, który posiada status pracownika, albo ubezpieczony – ojciec
dziecka, który w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem przerwie działalność zarobkową. Tym samym umożliwia się
ojcu dziecka przejęcie większej części urlopu
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Dobre praktyki
zapobiegania wypadkom*

macierzyńskiego, w ramach całościowego wymiaru tego urlopu przysługującego
kobiecie w związku z urodzeniem dziecka.
Gdy kobieta wykorzysta w takiej sytuacji 8
tygodni urlopu macierzyńskiego i następnie zrezygnuje z dalszej jego części, dopuszczalne jest wykorzystanie urlopu przez ojca
dziecka w wymiarze co najmniej 12 tygodni,
w zależności od mnogości ciąży. W myśl art.
1821g k.p., art. 180 § 6 k.p. stosuje się odpowiednio także do urlopu rodzicielskiego.
Oczywiście w przypadku rezygnacji
przez ubezpieczoną – matkę dziecka, legitymującą się orzeczeniem o niezdolności
do samodzielnej egzystencji, z pobierania
zasiłku macierzyńskiego, po wykorzystaniu przez nią tego zasiłku za okres co najmniej 8 tygodni po porodzie, zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonemu
– ojcu dziecka, który uzyskał prawo do
urlopu macierzyńskiego albo urlopu rodzicielskiego, lub przerwał działalność zarobkową w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.
l Rezygnację

przez ubezpieczoną
– matkę dziecka legitymującą się
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orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji z pobierania zasiłku macierzyńskiego – art.
180 § 7, 15 k.p.
Analogicznie kwestia ta została uregulowana, gdy matka dziecka, legitymująca się
orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji, nie ma statusu pracownika,
ale podlega ubezpieczeniom społecznym
z innego tytułu aniżeli umowa o pracę, zaś
ojciec dziecka jest pracownikiem w rozumieniu przepisów prawa pracy.
Ubezpieczona – matka dziecka posiadająca orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji, podobnie jak matka – pracownica, ma prawo do rezygnacji
z pobierania zasiłku macierzyńskiego po
wykorzystaniu przez nią tego zasiłku za
okres co najmniej 8 tygodni po porodzie.
W takiej sytuacji pracownik – ojciec wychowujący dziecko ma prawo do części
urlopu macierzyńskiego, przypadającej po
dniu rezygnacji z pobierania zasiłku macierzyńskiego przez ubezpieczoną – matkę dziecka. W sytuacji, gdy ubezpieczona
– matka dziecka pobiera zasiłek macierzyński przez okres 8 tygodni, a następ-

nie zrezygnuje z tego prawa, ojciec wychowujący dziecko będący pracownikiem
nabywa prawo do co najmniej 12 tygodni urlopu macierzyńskiego, w zależności od liczby urodzonych przy jednym porodzie dzieci.
Ojciec wychowujący dziecko będący pracownikiem ma również prawo do
urlopu macierzyńskiego od momentu powstania stanu niezdolności do samodzielnej egzystencji matki, w sytuacji gdy matka dziecka legitymująca się orzeczeniem
o niezdolności do samodzielnej egzystencji nie jest objęta ubezpieczeniem społecznym w razie choroby i macierzyństwa albo
nie posiada tytułu do objęcia tym ubezpieczeniem, nie może sprawować osobistej opieki nad dzieckiem. W myśl art. 1821g
k.p. art. 180 § 7 i 15 k.p. stosuje się odpowiednio także do urlopu rodzicielskiego.
Tomasz Musialik
inspektor pracy, OIP Katowice
Pozostałe przypadki, w których urlop
macierzyński może przysługiwać ojcu
dziecka, w kolejnym numerze
„Inspektora Pracy”.
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Przy pracy na dachu widoczne zabezpieczenia zbiorowe,
pracownicy stosują również środki ochrony indywidualnej
chroniące przed upadkiem z wysokości – zastosowano kotwienie
środków do przeciwwag leżących na płaszczyźnie dachu

Przemysł budowlany zaliczany jest
do rodzajów działalności, z którymi
związane jest wyjątkowo wysokie ryzyko
zawodowe. Celem niniejszego artykułu
jest rozpowszechnianie i promowanie
najlepszych praktyk planowania
bezpieczeństwa pracy na budowie.

K

ontrolę budowy realizowanej przez firmę MCKB Sp. z o.o.
przeprowadzono w związku ze zgłoszeniem do konkursu
„Buduj bezpiecznie”, organizowanego przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi. Jest to pierwsza kontrola podmiotu. Objęto
nią zagadnienia dotyczące przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy
pracach na budowie oraz legalności zatrudnienia obywateli polskich. Spółka jest generalnym wykonawcą inwestycji. Roboty budowlane w większości wykonywane są przez firmy podwykonawcze – obecnie na budowie pracę wykonuje ok. 300 osób z 25 firm
podwykonawczych. W ramach budowy realizowana jest przebu-

dowa i rozbudowa budynku produkcyjno-magazynowego wraz
z miejscami postojowymi oraz instalacjami i urządzeniami technicznymi. Projektowany budynek o wymiarach w rzucie poziomym 287,24 m x 42,5 m będzie połączony z południowo-wschodnią częścią istniejącego budynku produkcyjno-magazynowego za
pomocą łącznika, tworząc funkcjonalną całość z istniejącym zakładem Kellogg’s. Wzdłuż łącznika zaprojektowano kontenery socjalne przeznaczone dla pracowników, z bezpośrednim wejściem
na piętro łącznika. Po stronie północnej głównego budynku zaprojektowano budynek utilities. Część ta składa się z chłodni, kotłowni oraz trafostacji.

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Do obowiązków inwestora w zakresie organizacji procesu budowlanego należy zapewnienie projektu budowlanego i kierownictwa budowy oraz opracowanie planu bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia (planu BIOZ). Niezwykle istotne jest sporządzenie planu BIOZ przed rozpoczęciem budowy, aby wyeliminować zagrożenia związane z prowadzeniem robót budowlanych,
stwarzających szczególnie wysokie ryzyko dla bezpieczeństwa
i zdrowia ludzi. Warto zaznaczyć, iż intencją dyrektywy Rady
92/57/EWG w sprawie minimalnych wymagań BIOZ na budowach,

* Na podstawie kontroli budowy realizowanej przez firmę MCKB Sp. z o.o. w związku ze zgłoszeniem do konkursu „Buduj bezpiecznie”, organizowanego przez Okręgowy
Inspektorat Pracy w Łodzi. Kontrolę przeprowadził starszy inspektor pracy – specjalista Artur Hennig.
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wprowadzonej do przepisów prawa budowlanego, było podkreślenie wagi planowania bezpieczeństwa nie tylko w fazie prowadzenia prac budowlanych, ale przede wszystkim w fazie projektowania i rozpoczynania prac.
W przypadku kontrolowanej budowy plan bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia został sporządzony przed przystąpieniem do
prac budowlanych. Ustalono, że okazany plan BIOZ zawiera m.in.:
– opis projektu;
– zakres robót i kolejność realizacji poszczególnych obiektów;
– wykaz istniejących obiektów budowlanych;
– elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą
stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi;
– informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające
skalę, rodzaje zagrożeń oraz miejsca i czas ich wystąpienia;
– informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robót budowlanych stosownie do rodzaju zagrożenia;
– informacje o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych;
–określenie sposobów przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz mieszanin niebezpiecznych na terenie budowy;
– wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego
zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii lub innych zagrożeń.
Plan jest szczegółowy, czytelny i opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wyczerpuje wszelkie kwestie istotne
w planowaniu bezpieczeństwa na budowie.

i konstrukcji budowlanych, dróg kołowych i pieszych, sieci, rurociągów i przewodów oraz obiektów, pomieszczeń i urządzeń administracyjnych, zgodnie z przepisami, zasadami oraz wiedzą
techniczną i doświadczeniem. Nadrzędnym celem planowania
zagospodarowania placu budowy przed przystąpieniem do prowadzenia prac budowlanych jest zorganizowanie miejsca pracy
w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko występowania sytuacji potencjalnie niebezpiecznych.
Kontrola wykazała, że zagospodarowanie placu budowy jest
przykładem najlepszej praktyki w planowaniu bezpieczeństwa
pracy na budowie. Teren budowy ogrodzono, a wjazd i wejście
na budowę są pilnowane przez pracownika portierni. Wejście
na plac budowy możliwe jest wyłącznie przy użyciu karty elektronicznej otwierającej bramkę, która przypisana jest do każdego pracownika indywidualnie. Pracownicy otrzymują karty po
sprawdzeniu przez nadzór budowy właściwego przygotowania
pracownika do pracy. Wydzielono bramy wjazdowe i wyjazdowe, oznakowane tablicami ostrzegawczymi, oraz miejsca składowania materiałów. Strefy niebezpieczne wygrodzono barierami systemowymi oraz oznaczono tablicami ostrzegawczymi.
Teren bezpośredniego prowadzenia prac budowlanych zabezpieczono dodatkowym ogrodzeniem. Droga komunikacyjna dla pracowników, prowadząca na zaplecze budowy, biegnie
wzdłuż wjazdu dla pojazdów kołowych. Drogi komunikacyjne
odgrodzono od siebie barierkami, a wejścia do budynków zabezpieczono daszkami ochronnymi. Strefa zaplecza higieniczno-sanitarnego została oddzielona od placu budowy ażurowym
ogrodzeniem. Zaplecze składa się z kontenerów z pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi dla pracowników, wydzielonej
strefy do palenia tytoniu oraz klimatyzowanego budynku jadalni, w którym ze względu na stan epidemiczny, miejsca rozstawiono z zachowaniem bezpiecznej odległości oraz oznaczono
miejsca wyłączone z użytkowania.

Plac budowy

Koordynacja i skuteczność nadzoru nad
przestrzeganiem zasad i przepisów bhp

Zagospodarowanie placu budowy to początkowy etap przygotowania do realizacji zadania budowlanego. Obejmuje rozmieszczenie maszyn i urządzeń technicznych, składowisk materiałów

Portiernia

Bramki elektroniczne

Na budowie zorganizowano komórkę służby bhp oraz powołano koordynatora ds. bhp (wraz z koordynatorami firm podwyko-

Miejsca składowania materiałów

nawczych łączna liczba pracowników zajmujących się bhp wynosi 15 osób).
Osoby przebywające na terenie budowy obowiązuje stosowanie minimalnych środków ochrony indywidualnej, tj.:
– hełm ochronny z 4-punktowym paskiem podbródkowym;
– okulary ochronne w klasie 1f;
– kamizelka odblaskowa, minimum w II klasie widoczności;
– trzewiki ochronne klasy s3 za kostkę;
– rękawice ochronne II kategorii na zagrożenia mechaniczne;
– odzież robocza (min. spodnie z długimi nogawkami).
W zależności od stanowiska pracy oraz występujących i zidentyfikowanych na nim zagrożeń oprócz obowiązujących środków
ochrony indywidualnej wymagane są dodatkowe środki ochrony
indywidualnej dobrane według występujących zagrożeń, zidentyfikowanych w procesie oceny ryzyka zawodowego.
Określono wykaz prac szczególnie niebezpiecznych, m. in. prace na wysokości, prace niebezpieczne pod względem pożarowym,
prace w wykopach, prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych. Opracowano szczegółowe procedury wykonywania tych
prac (protokoły, pozwolenia na pracę, IBWR-ki).
Pracownicy spółki oraz osoby pracujące na rzecz firm podwykonawczych przed dopuszczeniem do pracy na budowie muszą
przejść szkolenie informacyjne bhp oraz instruktaż stanowiskowy bhp, udokumentowany w karcie szkolenia. Wszyscy pracownicy przebywający na terenie budowy muszą być zapoznani podczas szkolenia informacyjnego z planem BIOZ oraz regulaminem
budowy (dotyczy to także wszystkich firm podwykonawczych).

Obszary podlegające kontroli
Dokonano przeglądu terenu budowy i stanowisk pracy oraz oceniono sposoby prowadzenia pracy, w tym przez pracowników
firm podwykonawczych. Pracownicy na budowie byli wyposażeni w odpowiednią odzież ochronną i obuwie robocze oraz stosowali środki ochrony indywidualnej przewidziane dla danego stanowiska pracy. Stanowiska pracy były zorganizowane w sposób
zgodny z przepisami i zasadami bhp. Użytkowane maszyny, urządzenia i narzędzia spełniały wymagania bhp. Przykładem dobrych
praktyk jest tutaj przyjęcie zasady, że rusztowanie oznaczone zie-

Ciągi piesze

loną tablicą dopuszczone jest do eksploatacji, a czerwona tablica jej zakazuje. Odbioru rusztowań (po ich zmontowaniu przez
uprawnione osoby z firm podwykonawczych) dokonują wyznaczeni pracownicy kontrolowanej spółki – wykonawcy generalnego.
Innym przykładem dobrych praktyk jest sposób użytkowania
instalacji elektrycznych na terenie budowy. Rozdzielnice Rb są pozamykane i odpowiednio oznakowane, a przewody elektryczne
zasilające zabezpieczono przed możliwością uszkodzeń mechanicznych. Ustalono, że wykonawca prowadzi okresowe pomiary
instalacji elektrycznych zarówno na placu, jak i na zapleczu budowy. Ostatnie pomiary przeprowadzono w marcu 2020 r.

Działania prewencyjne
Na terenie budowy dla pracowników i pracodawców z firm podwykonawczych przeprowadzono szkolenie w ramach realizacji tematów prewencyjnych: „Budowa! Stop wypadkom” i „Zarządzanie bezpieczeństwem pracy – prewencja wypadkowa”.
Dalsze działania prewencyjne w zakresie realizacji tych tematów będą kontynuowane w trakcie kolejnych wizyt inspektorów
pracy na budowie.
Co warto zaznaczyć, na terenie budowy (do dnia zakończenia
kontroli) nie było żadnego wypadku przy pracy.

Podsumowanie
Zapewnienie odpowiednich standardów bezpieczeństwa i higieny pracy to obowiązek pracodawcy. Jednak prowadzenie robót
budowlanych w sposób niezagrażający życiu i zdrowiu pracowników wymaga znajomości stosowania zasad i środków wpływających na bezpieczeństwo przez wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego.
Pracodawcy, pracownicy i podwykonawcy muszą mieć świadomość, jak ważne jest stosowanie się do zasad bezpieczeństwa.
Ich przestrzeganie i egzekwowanie wymaga zaangażowania każdej ze stron. Najlepszym sposobem pobudzania tego zaangażowania jest realizacja działań prewencyjnych w formie konkursów,
szkoleń oraz promowania dobrych praktyk planowania bezpieczeństwa pracy na budowie.
Konrad Adamczyk, radca, OIP Łódź

Zaplecze budowy

Zdrowie
Badania CIOP-PIB przeprowadzone wiosną 2020 r. wskazywały, że w związku
z sytuacją epidemiczną wiele osób ograniczyło i tak niewystarczającą aktywność
fizyczną. Stąd też Instytut, realizując tegoroczną kampanię społeczną „Aktywni
w pracy”, poświęconą promowaniu aktywności fizycznej osób pracujących, skupił się
także na zachęcaniu do różnych form aktywności fizycznej osób pracujących zdalnie.

Recepta
na zdrowie
Kampania społeczna CIOP-PIB

A

ktywność fizyczna jest istotnym regulatorem funkcjonowania organizmu, a systematycznie uprawiana niesie szereg
korzyści, m.in. zwiększenie wydajności pracy serca, układu oddechowego, regulację gospodarki lipidowo-cukrowej oraz poprawę
parametrów hemodynamicznych – normalizację ciśnienia tętniczego krwi oraz rytmu serca [1]. Regularna i umiarkowana skutecznie redukuje ryzyko wystąpienia choroby sercowo-naczyniowej,
nadciśnienia tętniczego, cukrzycy typu 2, choroby nowotworowej
(m.in. raka piersi i raka jelita grubego) oraz depresji [2].

Tragiczne statystyki
Według rekomendacji Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), osobom dorosłym w wieku 18-64 lat zaleca się przynajmniej 150 minut umiarkowanej aerobowej aktywności fizycznej w tygodniu lub
jako równoważnik – 75 minut intensywnej aerobowej aktywności fizycznej w tygodniu, przy czym ćwiczenia aerobowe powinny
być wykonywane w sposób ciągły, przez co najmniej 10 minut [3].
Dla osób starszych (tj. 65+) wymiar czasowy tych zaleceń jest
taki sam, z zastrzeżeniem, iż ze względu na ogólny stan zdrowia
powinny być one aktywne fizycznie na tyle, na ile pozwalają im
umiejętności i warunki. Zalecana aktywność fizyczna obejmuje:
działania rekreacyjne, aktywność fizyczną w czasie wolnym, przemieszczanie się pieszo lub na rowerze, aktywność fizyczną związaną z pracą zawodową czy pracami domowymi, a także gry, zabawy, sport lub zaplanowane ćwiczenia [2].
Niedostateczna aktywność fizyczna uznawana jest za przyczynę utraty zdrowia [4] oraz jest jednym z kluczowych behawioralnych czynników ryzyka występowania współczesnych
chorób przewlekłych (tj. chorób cywilizacyjnych), w tym dwóch
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najbardziej zagrażających
zdrowiu i życiu współczesnego człowieka: choroby sercowo-naczyniowej
oraz niektórych chorób
nowotworowych. Według raportu WHO, niedostateczna aktywność fizyczna została
zidentyfikowana jako
czwarta przyczyna
śmiertelności w skali całego globu (6%
światowych zgonów), tuż za nadciśnieniem tętniczym
k r w i (13 % z g o n ó w ) , p a l e niem tytoniu (9%) oraz wysokim poziomem glikemii (6%) [3]. Szacuje się, że w Polsce w 2016 r.
problem ten odpowiadał za utratę 1,9% lat przeżytych w zdrowiu oraz miał związek ze zgonem 16,4 tys. osób, tj. 4,2% wszystkich zgonów, w tym 3,4 tys. mężczyzn oraz 9,5 tys. kobiet [5].

Pandemia uderza też w zdrowych
W tym roku ze względu na zmiany w zakresie organizacji pracy, wynikające z epidemii COVID-19 (czasowe lub długotrwałe
przeniesienie części pracowników w tryb pracy zdalnej), do dotychczasowych problemów związanych z niewystarczającą aktywnością fizyczną Polaków dołączył jeszcze ten wynikający
IP 11/2020

z wykonywania pracy w domu. Pracownicy musieli stawić czoła nowej rzeczywistości, w której spotkało ich poczucie izolacji i brak wsparcia społecznego, niewystarczająca kontrola nad
własną pracą, zaburzona równowaga praca-dom oraz brak wystarczającej aktywności fizycznej, obciążający ogólną odporność
na stres [6]. Badania CIOP-PIB przeprowadzone wiosną 2020 r.
wskazywały, że w związku z sytuacją epidemiczną wiele osób ograniczyło i tak
niewystarczającą aktywność
fizyczną [7]. Do aktywności
codziennej częściej skłonne
były kobiety (13,7% kobiet vs.
5,8% mężczyzn), a najczęstszym
powodem jej podejmowania
(niezależnie od płci) było nie
zdrowie (20,4% wskazań wśród
kobiet i 23,3% wskazań wśród
mężczyzn), a poprawa samopoczucia (22,6% wskazań wśród kobiet i 29,2% wskazań wśród mężczyzn). Badani mężczyźni istotnie
częściej podejmowali aktywność
na świeżym powietrzu (np. ćwiczenia, bieganie, jazda rowerem) aniżeli
kobiety (23,9% wskazań wśród kobiet
vs. 33,9% wskazań wśród mężczyzn).
Kobiety z kolei istotnie częściej brały
udział w zajęciach sportowych transmitowanych w Internecie (20,8% wskazań
wśród kobiet vs. 6,6% wskazań wśród
mężczyzn). Ponadto aż 40% respondentów przyznało, że nie uprawia prozdrowotnej aktywności fizycznej, a 13% – że
nie podejmuje żadnej aktywności, nawet
zwykłych spacerów.
Co jednak warte podkreślenia, problem
niedostatecznej aktywności fizycznej ma
charakter modyfikowalny, co ma duże znaczenie w kontekście działań podejmowanych
zarówno w ramach polityki zdrowotnej, jak i promocji zdrowia na
wszystkich szczeblach życia społecznego.

Przekonać pracownika i pracodawcę
Stąd też w 2020 r. Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy
Instytut Badawczy ogłosił kampanię społeczną „Aktywni w pracy”, poświęconą promowaniu aktywności fizycznej osób pracujących. Kampania jest realizowana od maja do grudnia 2020 r.
w ramach V etapu programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” (2020-2022), finansowanego w zaIP 11/2020

kresie służb państwowych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej (koordynator programu: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy).
W ramach kampanii Instytut we współpracy z partnerami (15
przedsiębiorstw, instytucji i organizacji) realizował działania informacyjne i edukacyjne oraz promujące korzyści wynikające z aktywności fizycznej zarówno dla pracowników, jak i pracodawców.
W działaniach kampanii wykorzystywano opracowane materiały
informacyjne (ulotki, infografiki), filmy instruktażowe (przykładowe ćwiczenia zalecane dla pracowników wykonujących różne typy
prac), plakaty bezpieczeństwa pracy oraz publikacje opracowane
i wydane przez Instytut (w wersji drukowanej oraz udostępnione
na stronie internetowej kampanii www.ciop.pl/aktywniwpracy).
Ważnymi narzędziami promocji przesłania kampanii były także
profil Instytutu na portalu społecznościowym Facebook, newsletter Instytutu, a także monitory ekranowe na dworcach PKP
w 15 miastach w całej Polsce oraz w 69 placówkach medycznych
należących do jednostek wchodzących w skład Grupy Medicover.
Choć kampania jest realizowana do końca 2020 r., jej oficjalne
podsumowanie odbyło się 25 listopada 2020 r. podczas wideo-konferencji pt. „Aktywni w pracy” na platformie ZOOM. W czasie
konferencji przedstawiono m.in. zasady profilaktyki dolegliwości
mięśniowo-szkieletowych poprzez promocję aktywności fizycznej
w miejscu pracy, opracowany przez CIOP-PIB program edukacyjny dla mężczyzn „Postaw na zdrowie” oraz przykłady działań na
rzecz promowania aktywności fizycznej w przedsiębiorstwach,
zrealizowanych w tym roku przez partnerów kampanii: Iławskie
Przedsiębiorstwo Budowlane IPB Sp. z o.o., PGE Dystrybucja S.A.,
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP, Oddział
w Opolu, SFD S.A., Kimball Electronics Poland Sp. z o.o., Tarnowo
Podgórne i Anpharm Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne.
Agnieszka Szczygielska
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Bezpieczeństwo
Przepisy dotyczące
odstępstw od
oświetlenia
i zagłębienia nie są
spójne. Ich dualizm jest
kłopotliwy zarówno dla
organów wydających
opinie czy decyzje
administracyjne,
jak i dla samych
wnioskodawców.
Pomocne
w ich interpretacji jest
orzecznictwo sądów.

Odstępstwa
od oświetlenia i zagłębienia
Dwa niezależne
organy
podejmują decyzje
w tej samej sprawie
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pinie w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie oświetlenia wyłącznie elektrycznego w pomieszczeniach stałej
pracy wydawane są na podstawie § 25 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, który
określa, że w pomieszczeniach tych należy zapewnić oświetlenie
dzienne, chyba że jest to niemożliwe lub niewskazane ze względu
na technologię produkcji, a na stosowanie oświetlenia wyłącznie
elektrycznego pracodawca uzyskał zgodę właściwego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, wydaną w porozumieniu z Okręgowym Inspektorem Pracy.
Z kolei opinie dotyczące zlokalizowania pomieszczeń pracy stałej poniżej poziomu otaczającego terenu wydawane są zgodnie
IP 11/2020

z § 18, ust 2 i 3 ogólnych przepisów bhp, z którego wynika, że poniżej poziomu otaczającego terenu mogą znajdować się pomieszczenia pracy w garażu, kotłowni i warsztatach podręcznych, pomieszczenia handlowe, usługowe i gastronomiczne w ulicznych
przejściach podziemnych, w podziemnych stacjach komunikacyjnych i tunelach, w domach handlowych i hotelach oraz w obiektach zabytkowych, pod warunkiem zachowania wymagań przepisów techniczno-budowlanych i po uzyskaniu zgody właściwego
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, wydanej
w porozumieniu z Okręgowym Inspektorem Pracy. W przypadku zapewnienia oświetlenia dziennego po uzyskaniu tej zgody
pomieszczenia pracy stałej mogą znajdować się także w suterenach i w piwnicach.
Jednak możliwość uzyskania zgody na zastosowanie w pomieszczeniach pracy oświetlenia wyłącznie elektrycznego czy też
na zlokalizowanie takich pomieszczeń poniżej poziomu otaczającego terenu została ujęta również w przepisach rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie. I tak, zgodnie z postanowieniem § 58 ust. 2 warunków technicznych, w przypadku gdy pomieszczenie jest pomieszczeniem stałej pracy w rozumieniu ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, dla zastosowania wyłącznie oświetlenia
światłem sztucznym, w tym elektrycznym, wymagane jest uzyskanie zgody właściwego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora
Sanitarnego, wydanej w porozumieniu z właściwym Okręgowym
Inspektorem Pracy. Z treści § 73 ust. 2 warunków technicznych
wynika, że dopuszcza się usytuowanie pomieszczeń produkcyjnych, handlowych, usługowych, gastronomicznych lub obsługi
pasażerów poniżej poziomu terenu przy budynku, pod warunkiem uzyskania zgody Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego wydanej, w przypadku pomieszczeń stałej pracy,
w rozumieniu ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, w porozumieniu z właściwym Okręgowym Inspektorem Pracy.
Dualizm tych przepisów może stanowić trudność zarówno dla
organów wydających opinie czy decyzje administracyjne, jak i dla
samych wnioskodawców. Dlatego warto się przyjrzeć orzecznictwu sądowemu, gdyż linia orzecznictwa jest pomocna w interpretacji przytoczonych przepisów.

Sąd rozstrzyga
Wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego jasno wskazują, że
przepisy rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wydanego na
podstawie ustawy – Prawo budowlane, nie mogą stanowić podstawy dla organów powołanych do sprawowania nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Między innymi z treści wyroku
Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26.09.2012 r. (sygn. akt
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I OSK 2461/11) wynika, że „przepis § 58 rozporządzenia (w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) nie stanowi samodzielnej podstawy prawnej
do wydania zgody, o jakiej w nim mowa. Ma on zastosowanie tylko w sytuacjach, które zgodnie z ogólnymi przepisami BHP wymagają uzyskania zgody inspektora pracy. Oznacza to, że § 58 ust. 2
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
dotyczy obowiązku zgody właściwych organów Inspekcji Pracy,
gdy pomieszczenie, w którym ma być zastosowane wyłącznie
sztuczne oświetlenie, spełnia wymogi określone w § 25 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w związku z jego § 2 pkt 4, tzn. jest pomieszczeniem
pracy stałej, w którym prowadzona jest działalność produkcyjna”.

Nie w każdym przypadku
Skoro opinie na wniosek wojewódzkich inspektorów sanitarnych
wydawane są przez okręgowych inspektorów pracy na podstawie
odpowiednich przepisów prawa pracy, tj. rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bhp, z uwzględnieniem analogicznych
przepisów ujętych w warunkach technicznych, to należy się zastanowić, czy w każdym przypadku opinia taka może być wydana?
Przepisy umożliwiające uzyskanie zgody na zastosowanie
oświetlenia wyłącznie elektrycznego oraz na zlokalizowanie pomieszczeń poniżej poziomu otaczającego terenu odnoszą się do
pomieszczeń pracy stałej. I tylko dla tych pomieszczeń można uzyskać zgodę na odstępstwo od obowiązujących przepisów, wydaną przez Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, w porozumieniu z Okręgowym Inspektorem Pracy. Także w tym przypadku
wskazuje na to orzecznictwo sądowe.
Ze wspomnianego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26.09.2012 r. wynika, że przepis rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, nie stanowi samodzielnej podstawy prawnej
do wydania zgody, o jakiej w nim mowa. Wynika z niego także, iż
§ 58 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. dotyczy obowiązku zgody właściwych organów inspekcji
pracy, gdy pomieszczenie, w którym ma być zastosowane wyłącznie sztuczne oświetlenie, spełnia wymogi określone w § 25 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w związku z jego § 2 pkt 4, tzn. jest pomieszczeniem
pracy stałej, w którym prowadzona jest działalność produkcyjna.
W uzasadnieniu wyroku jednoznacznie stwierdzono również, że:
„w niniejszej sprawie bezsporne jest, że w budynku, którego dotyczył wniosek, nie będzie prowadzona działalność produkcyjna, co zwalniało inspektora pracy z obowiązku prowadzenia postępowania w przedmiocie wyrażenia zgody na zastosowanie
sztucznego oświetlenia”. Z tego wynika, że zgodę na zastosowanie oświetlenia wyłącznie elektrycznego, wydaną tym trybem,
można uzyskać jedynie dla pomieszczeń produkcyjnych, w któ31
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rych łączny czas przebywania tego samego pracownika w ciągu
jednej doby przekracza 4 godziny.
Przytoczone orzecznictwo jest zbieżne z późniejszymi wyrokami, wydawanymi zarówno w przypadkach dotyczących udziału w postępowaniu w sprawach o odstępstwa okręgowych inspektorów pracy, jak i wojewódzkich inspektorów sanitarnych.
Przykładowo, w uzasadnieniu wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 10.04.2015 r. (sygn. akt VII SA/Wa 1727/14)
można przeczytać, że „przepis § 58 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. nie daje państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu uprawnienia do
wyrażania zgód na zastosowanie sztucznego oświetlenia w odniesieniu do pomieszczeń stałej pracy, w rozumieniu ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, innych niż produkcyjne, w tym do pomieszczeń usługowych. Taka sytuacja skutkuje tym, iż nie ma podstawy prawnej do prowadzenia w ww.
sprawach postępowań przez państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego”.

Kiedy zgoda niepotrzebna?
A co ze zgodą na zlokalizowanie pomieszczeń pracy poniżej poziomu otaczającego terenu? Zarówno § 18 ogólnych przepisów
bhp, jak i § 73 warunków technicznych odnoszą się do możliwości uzyskania zgody wydanej przez Państwowego Wojewódzkie-

go Inspektora Sanitarnego w porozumieniu z Okręgowym Inspektorem Pracy na zagłębienie pomieszczeń pracy stałej.
Powstaje pytanie, czy w tym samym trybie można uzyskać zgodę na odstępstwo od obowiązujących w tym zakresie przepisów
dla wszystkich pomieszczeń pracy stałej? W przepisach rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny
pracy wymieniono literalnie pomieszczenia pracy w garażu, kotłowni i warsztatach podręcznych, pomieszczenia handlowe, usługowe i gastronomiczne w ulicznych przejściach podziemnych,
w podziemnych stacjach komunikacyjnych i tunelach, w domach
handlowych i hotelach oraz w obiektach zabytkowych. Z przepisów rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wynika, że zgodę
na zlokalizowanie pomieszczeń pracy stałej poniżej poziomu otaczającego terenu można uzyskać dla pomieszczeń produkcyjnych,
handlowych, usługowych, gastronomicznych lub obsługi pasażerów. Czy zatem pomieszczenia, w których nie zapewniono dostępu światła dziennego, mogą znajdować się poniżej poziomu
otaczającego terenu w suterenie lub piwnicy? Oczywiście, że tak.
Wynika to wprost z przytoczonych przepisów.
W tym miejscu należy także wspomnieć o jeszcze jednym istotnym wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 03.12.2003
roku (sygn. akt II S.A. 3979/02), dotyczącego § 18 i § 25 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
W jego uzasadnieniu czytamy, że przepisy te „nie nakładają obowiązku uzyskania zgody na stosowanie światła sztucznego w pomieszczeniach pracy usytuowanych poniżej poziomu otaczającego
terenu. W takim przypadku zgoda na lokalizację tych pomieszczeń,
o jakich mowa w § 18 ust. 2 rozporządzenia, przesądza o zastosowanym oświetleniu, które z oczywistych względów może być wyłącznie sztuczne. Dlatego uzyskanie przez pracodawcę zgody właściwego państwowego inspektora sanitarnego, wydanej w porozumieniu
z okręgowym inspektorem pracy, na zlokalizowanie pomieszczeń
pracy poniżej poziomu otaczającego terenu, stanowi o uzyskaniu
zgody na odstępstwo od zasady zagwarantowania przez pracodawcę oświetlenia pomieszczeń pracy światłem dziennym”.

Odstępstwa od przepisów
Przywołane w tym artykule przepisy oraz orzecznictwo sądowe
nie oznaczają, że dla pomieszczeń innych niż produkcyjne, w których z oczywistych względów należy zastosować oświetlenie wyłącznie światłem elektrycznym (np. ciemnie fotograficzne, projektornie oraz pomieszczenia, które nie są pomieszczeniami pracy
stałej), nie można uzyskać zgody na zastosowanie w nich oświetlenia wyłącznie elektrycznego. Jednak zgoda ta nie może zostać
wydana przez Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w porozumieniu z Okręgowym Inspektorem Pracy w obowiązującym trybie.
Zgodnie z art. 9, ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo
budowlane, w przypadkach szczególnie uzasadnionych, doIP 11/2020

puszcza się odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych. Przepis ten określa, że odstępstwo nie może powodować
zagrożenia życia ludzi lub bezpieczeństwa mienia. Zapis art. 9
ust. 2 ustawy stanowi, że organ administracji architektoniczno-budowlanej, po uzyskaniu upoważnienia ministra, który ustanowił przepisy techniczno-budowlane, w drodze postanowienia
udziela bądź odmawia zgody na odstępstwo. Z treści art. 9 ust. 3
Prawa budowlanego wynika, że wniosek do ministra, o którym
mowa w ust. 2, w sprawie upoważnienia do udzielenia zgody na
odstępstwo, organ administracji architektoniczno-budowlanej
składa przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. Przepis art. 9 ust. 3 Prawa budowlanego określa także, co taki wniosek powinien zawierać. Przepis art. 9 dotyczy także możliwości
uzyskania zgody na zlokalizowanie pomieszczeń poniżej poziomu otaczającego terenu.
Z § 2 ust. 3a rozporządzenia w sprawie warunków technicznych wynika, że przy nadbudowie, rozbudowie, przebudowie
i zmianie sposobu użytkowania budynków istniejących o powierzchni użytkowej przekraczającej 1000 m2 wymagania dotyczące oświetlenia i zagłębienia mogą być spełnione w sposób inny niż określony w rozporządzeniu, stosownie do wskazań
ekspertyzy wydanej przez właściwego komendanta wojewódz-

kiej Państwowej Straży Pożarnej lub Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, odpowiednio do przedmiotu
tej ekspertyzy.

Śląskie porozumienie
Przytoczone przepisy, wraz z przywołanym orzecznictwem sądowym, dotyczą współpracy pomiędzy dwoma niezależnymi organami, które podejmują decyzje w tej samej sprawie. Warto w tym miejscu przywołać przykład z województwa śląskiego, gdzie w 2017 r.
zostało zawarte porozumienie pomiędzy Okręgowym Inspektorem Pracy w Katowicach i Śląskim Państwowym Wojewódzkim
Inspektorem Sanitarnym. Obejmuje ono między innymi zasady
współdziałania w zakresie udzielania zgód na obniżenie poziomu podłogi poniżej poziomu terenu i oświetlenia pomieszczeń
stałej pracy wyłącznie światłem sztucznym na podstawie rozporządzenia w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, oraz rozporządzenia w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Została powołana
także grupa robocza ds. rozpatrywania wniosków w tym zakresie. W grupie tej udział biorą przedstawiciele ŚPWIS i OIP w Katowicach, którzy merytorycznie zajmują się ich rozpatrywaniem.
Kinga Pyptiuk, inspektor pracy, OIP Katowice
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Wypadek

Wybuchowe lekcje chemii
Ryzyko związane z niebezpiecznym czynnikiem chemicznym
Dwie nauczycielki zostały poszkodowane
w wyniku wybuchu, do którego doszło
podczas przygotowywania pokazu
chemicznego w trakcie dni otwartych
w szkole podstawowej. Jedna z nich
doznała poważnych oparzeń twarzy
i klatki piersiowej.

P

odobne imprezy organizowane są w wielu placówkach. Ich
celem jest zapoznanie potencjalnych uczniów oraz ich rodziców ze szkołą. Organizatorzy wykorzystują różne formy, aby
maksymalnie uatrakcyjnić swoją ofertę i dać się zapamiętać. I tym
razem się to na pewno udało.

Eksperyment „fotobłysk”.
Te dni otwarte zapewne długo pozostaną w pamięci uczestników. Dwie doświadczone chemiczki, chcąc uzyskać spektakularny
efekt, zaplanowały pokaz pirotechniczny. Eksperyment o nazwie
fotobłysk polega na spalaniu mieszaniny składającej się w 50%
z manganianu (VII) potasu i chloranu (V) potasu, w 25% ze sproszkowanej siarki oraz w 25% ze sproszkowanych glinu i magnezu
(zwanej proszkiem błyskowym). W efekcie uzyskuje się bardzo jasny błysk światła. W pirotechnice proszek błyskowy używany jest
do uzyskania efektów świetlnych w fajerwerkach oraz efektów
akustycznych w petardach.

Pracownia chemiczna,
gdzie udzielono
pierwszej pomocy
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Zgodnie z opisem doświadczenia, opracowanym przez nauczycielki, w celu przygotowania proszku wszystkie składniki należy
starannie, delikatnie wymieszać i wysypać na ognioodporną podstawę. Następnie mieszaninę zapala się, w efekcie czego powstaje krótki, ale za to o mocnym natężeniu impuls świetlny. Dodatkowym efektem jest chmura dymu w kształcie grzyba.

Przebieg zdarzenia
Pokaz miał się odbyć w pracowni chemicznej, gdzie przygotowano także poczęstunek dla dzieci. Na korytarzu szkolnym
obok sali znajdowało się stanowisko do prób – jednoosobowy stolik, na którym leżała płyta chodnikowa, w celu zabezpieczenia go przed ewentualnym uszkodzeniem. Przed właściwym pokazem odbyło się kilka prób. Pierwszą wykonała jedna
z nauczycielek, w kolejnych pomagali uczniowie. Nauczycielka kładła proszek na płytę, a uczeń podpalał go drewnianym
patyczkiem do szaszłyka.
Przed właściwym pokazem nauczycielki musiały przenieść proszek do pracowni chemicznej. W tym czasie na korytarzu nie było
już uczniów. Jedna z nauczycielek przesypała mieszaninę z moździerza do specjalnie przygotowanego szklanego naczynia. Idąc
z nim w kierunku sali, zobaczyła grudki chloranu potasu, które postanowiła ponownie wymieszać. Podczas tej czynności nastąpił
gwałtowny rozbłysk. Od płomienia chemiczce zapaliły się włosy
i fartuch. Pierwszej pomocy udzieliła jej koleżanka, gasząc ogień
gaśnicą oraz zrywając z niej płonący fartuch i część sukienki, a następnie polewała jej głowę wodą w zlewie w pracowni. Podczas ga-

szenia ognia sama doznała obrażeń. Obu poszkodowanym pomocy
udzieliła kolejna nauczycielka. Następnie pojawili się strażacy, którzy
zajęli się ofiarami niedoszłego eksperymentu. Na miejsce wezwano
pogotowie, które zabrało obydwie nauczycielki chemii do szpitala.

Jak do tego doszło
Zespół powypadkowy, wyjaśniający okoliczności i przyczyny wypadku zbiorowego, wskazał, że przyczyną zdarzenia mogło być
wyładowanie elektrostatyczne, w wyniku którego doszło do zapalenia mieszanki fotobłyskowej, oraz działanie innego pracownika w wyniku zapalenia się mieszanki.
Przyczyny wypadku ustalone przez inspektora pracy:
– samozapłon mieszanki fotobłyskowej w wyniku tarcia chloranu
potasu podczas rozdrabniania mieszanki przez poszkodowaną;
– niedostarczenie przez pracodawcę środków ochrony indywidualnej wynikających z kart charakterystyki stosowanych substancji;
– przygotowywanie mieszanki w nieodpowiednim miejscu (korytarz szkolny);
– brak instrukcji postępowania z substancjami chemicznymi
z uwzględnieniem zapisów z kart charakterystyki stosowanych substancji;
– brak szczegółowych zasad wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych;
– nieprawidłowości w przeszkoleniu poszkodowanych w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy – szkolenie okresowe pracowników przeprowadzono w oparciu o program szkolenia przeznaczony dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach
administracyjno-biurowych;
– nieprawidłowości w opracowanej ocenie ryzyka zawodowego dla stanowiska pracy nauczyciela chemii, a w szczególności brak oceny ryzyka zawodowego stwarzanego przez czynnik chemiczny występujący na stanowisku pracy;
– nieprawidłowe zachowanie się pracownika poszkodowanego
podczas prac związanych z przygotowaniem mieszanki.

Stanowisko prób

Spalony fartuch nauczycielki
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Nie uczą się na błędach
Do podobnego zdarzenia wcześniej doszło w Malborku. Tam również uczniowie przygotowywali się w pracowni chemicznej do
dni otwartych szkoły. Podczas zajęć mieli przeprowadzić wyznaczone eksperymenty. Gdy 17-latek w moździerzu mieszał siarkę
z manganianem (VII) potasu i glinem, mieszanka wybuchła i poparzyła mu twarz oraz ręce. Poszkodowany uczeń wybiegł z klasy. Szybko zdjął rękawiczki oraz okulary, a żeby uśmierzyć ból,
włożył ręce pod wodę.
Obecna podczas przeprowadzania doświadczenia nauczycielka była zszokowana tym, co się wydarzyło. Kobieta jest doświadczonym nauczycielem, a podobne doświadczenia przeprowadzała z uczniami nie raz.
Wybuchowa lekcja chemii odbyła się również w Chełmie Śląskim, gdzie doszło do wybuchu i zapalenia się etanolu. Poszkodowany został 15-latek. Według ustaleń, w pracowni chemicznej
uczeń trzeciej klasy gimnazjum pod nadzorem nauczyciela prowadził doświadczenie z użyciem etanolu. W klasie było też kilku
jego kolegów. W trakcie doświadczenia doszło do eksplozji mieszaniny par etanolu z powietrzem. Poparzonego chłopca zabrał
do szpitala śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Dramatycznie zakończył się eksperyment na lekcji chemii
w szkole w niemieckim Ellwangen. Po nieudanym ćwiczeniu wybuchł pożar. Poszkodowanych zostało dziesięcioro uczniów w wieku 13 i 14 lat oraz dwie nauczycielki prowadzące lekcję. Gdy jedna z chemiczek próbowała ugasić buchające płomienie, powstał
gryzący dym, a trujące pary i gazy spowodowały lekkie obrażenia wśród uczniów.

Zdrowy rozsądek nie wystarczy
Ryzyko związane z niebezpiecznym czynnikiem chemicznym powstaje zawsze wtedy, gdy czynnik ten ma bezpośredni kontakt
z organizmem człowieka lub w przypadku jego niekontrolowanego uwolnienia się, powodującego również takie oddziaływanie.
Nie ma więc znaczenia, czy czynnik ten występuje w przemyśle
chemicznym i branżach pokrewnych, czy też tak, jak w opisywanym przykładzie, na stanowisku nauczyciela chemii.
Zajmowanie się pirotechniką niesie ze sobą szczególnie wiele niebezpieczeństw. Podczas przygotowywania mieszanek spotykamy się z wieloma związkami chemicznymi, które nie są obojętne dla naszego zdrowia. Ogromna większość tych związków
jest silnie trująca lub żrąca. Duża część reaguje z innymi materiałami, co może prowadzić do powstawania bardzo niebezpiecznych mieszanek.
Należy pamiętać, że mimo doświadczenia i wiedzy zawsze trzeba zachować zdrowy rozsądek, a przede wszystkim podjąć wszelkie niezbędne środki ostrożności, adekwatne do właściwości danej substancji chemicznej, z którą mamy do czynienia.
Anna Jawor
starszy inspektor pracy, OIP Rzeszów
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Nagroda Głównego Inspektora Pracy
im. Haliny Krahelskiej

Warszawa 2020

W uznaniu zasług Haliny Krahelskiej dla rozwoju inspekcji pracy w Polsce
Główny Inspektor Pracy ustanowił w 1989 roku Nagrodę im. Haliny Krahelskiej
przyznawaną za osiągnięcia w zakresie ochrony pracy i ochrony zdrowia
w środowisku pracy.

Nagrodę Głównego Inspektora Pracy im. Haliny Krahelskiej
za wybitne osiągnięcia w zakresie ochrony pracy i ochrony
zdrowia w środowisku pracy w 2020 r. otrzymują:

Agnieszka Brochocka
l Alfred Bujara
l Iwona Kostecka-Zając
l Roman Michalski
l Waldemar Miłkowski
l Bronisław Szczeciński
l Michał Wasilewski
l Jan Wojtyła
l Agnieszka Wołoszyn
l

Halina Krahelska

urodziła się w 1886 r. w Odessie. Za nielegalną
działalność zesłana na Syberię w latach 1912-1917. Po
przyjeździe do Polski od roku 1919 w inspekcji pracy
zajmowała się głównie problematyką ochrony zdrowia
kobiet i pracowników młodocianych.
W latach 1927-1931 była zastępcą głównego
inspektora pracy. Podczas II wojny światowej działała
w Wojskowym Biurze Komendy Głównej AK. Zmarła
w obozie koncentracyjnym w Ravensbrück w 1945 r.
Halina Krahelska była autorką wielu opracowań
dotyczących ochrony pracy. Tuż przed śmiercią
napisała „Wytyczne w sprawie organizacji Inspekcji
Pracy w Polsce Niepodległej po II Wojnie Światowej”.

Nagroda honoruje dokonania laureatów w dziedzinie nadzoru i kontroli
przestrzegania prawa pracy, prewencji zagrożeń zawodowych,
wynalazczości, projektowania bezpiecznych technik i technologii,
a także popularyzacji ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i prawa pracy.

Nagroda Głównego Inspektora Pracy
Pracownik naukowy Centralnego Instytutu Ochrony
Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego, gdzie
– po ukończeniu studiów wyższych na Wydziale
Włókienniczym Politechniki Łódzkiej w 1992 r.
– rozpoczęła pracę naukową, początkowo na stanowisku
stażysty, a następnie włókiennika i asystenta w Pracowni
Sprzętu Ochrony Układu Oddechowego w Zakładzie
Ochron Osobistych w Łodzi. W 2006 r. objęła stanowisko
adiunkta, a od 2014 r. pełni funkcję kierownika Pracowni
Sprzętu Ochrony Układu Oddechowego. Od 2015 r.
jest członkiem Rady Naukowej CIOP-PIB, zaś od 2016
r. członkiem Zespołu ds. Technologii i Procesów
Przemysłowych Głównego Urzędu Miar oraz Polskiego
Towarzystwa Towaroznawczego.

dr hab. inż.
Agnieszka Brochocka

Kandydaturę Agnieszki Brochockiej
do Nagrody im. Haliny Krahelskiej zgłosiła
dyrektor Centralnego Instytutu Ochrony Pracy
– Państwowego Instytutu Badawczego.
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W działalności zawodowej koncentruje się na
opracowywaniu nowych materiałów filtracyjnych
stosowanych w sprzęcie ochrony układu oddechowego,
a rezultaty swoich badań zawarła w pracy doktorskiej
„Modelowanie właściwości filtracyjnych włóknin
pneumotermicznych w funkcji parametrów strukturalnych
i rodzaju aktywacji elektrostatycznej”. W grudniu 2017 r.
Rada Naukowa Wydziału Technologii Materiałowych
i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej nadała
jej stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk
technicznych w dyscyplinie włókiennictwo.
Dr hab. inż. Agnieszka Brochocka uzyskała wiele
nagród i wyróżnień, w tym m.in. w Ogólnopolskim
Konkursie Poprawy Warunków Pracy, Złoty Medal
Międzynarodowych Targów Poznańskich za kompozytowy
wkład o właściwościach sorpcyjnych i biobójczych
do szczelnego obuwia ochronnego stosowanego
w warunkach ciężkiej pracy, Złoty Laur Innowacyjności
za projekt „Półmaska filtrująca do ochrony układu
oddechowego pracowników zawodowo narażonych na
przeciwnowotworowe leki cytostatyczne”. Aktualnie jest
zaangażowana w działalność naukową, organizacyjną
i doradczą związaną z prewencją COVID-19, polegającą na
przygotowywaniu umów wdrożeniowych dla podmiotów
gospodarczych, prowadzeniu oceny parametrów
ochronnych półmasek filtrujących oraz świadczeniu usług
eksperckich dotyczących wymagań, badań i znakowania
półmasek filtrujących.

imienia Haliny Krahelskiej
Działacz związkowy, przewodniczący Krajowego
Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ
„Solidarność”.
W 1980 r. walczył o prawa pracownicze i utworzenie
wolnych związków zawodowych. W czasie stanu
wojennego był internowany i prześladowany. W latach
1989-1990 współtworzył regionalne i krajowe struktury
„Solidarności” w sektorze handlu, w których działał jako
członek kierownictwa. Od 2002 r. przewodniczył Krajowej
Sekcji Pracowników Handlu, a od czerwca 2006 r. kieruje
Krajowym Sekretariatem Banków, Handlu i Ubezpieczeń
NSZZ „Solidarność”.
Od lat prowadzi akcje i kampanie na rzecz ochrony
prawa do wypoczynku w niedziele i święta oraz poprawy
warunków pracy pracowników handlu. Z jego inicjatywy
Sejm uchwalił w 2007 r. poprawkę do Kodeksu pracy,
zakazującą pracy w handlu w 12 dniach świątecznych
w ciągu roku. Przez 10 lat prowadził kampanię społeczną
„Nie przehandluj pierwszej gwiazdki”, która doprowadziła
do skrócenia handlu w Wigilię Bożego Narodzenia do
godziny 14.00.
W 2016 r. w ramach inicjatywy obywatelskiej
powołał Komitet Inicjatywy Ustawodawczej ustawy
o ograniczeniu handlu w niedziele i święta, zostając jego
pełnomocnikiem. Po burzliwej batalii w mediach 10
stycznia 2018 r. ustawa ta, której był współautorem, została
przyjęta przez Sejm, zaś w marcu 2018 r. weszła w życie.
Wystąpił ponadto z inicjatywą wpisania do
Kodeksu pracy przepisów z zakresu ochrony przed
skutkami stresu w pracy i nałożenia na pracodawcę
obowiązku przeciwdziałania stresowi – na wzór
rozwiązań europejskich.

Alfred Bujara

Z wnioskiem o przyznanie nagrody
Alfredowi Bujarze
wystąpił przewodniczący Komisji
Krajowej NSZZ „Solidarność”.

Alfred Bujara udziela się społecznie w strukturach
światowych i europejskich związków zawodowych UNI,
m.in. działa na rzecz ujednolicenia standardów pracy
w Europie Środkowo-Wschodniej.
Za udział w przemianach demokratycznych oraz za
działania na rzecz ochrony praw pracowniczych został
odznaczony przez prezydenta Andrzeja Dudę Złotym
Krzyżem Zasługi. Na wniosek Instytutu Pamięci Narodowej
został także odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności.
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Porucznik Straży Granicznej, lekarz medycyny,
kierownik Służby Zdrowia Bieszczadzkiego Oddziału
Straży Granicznej w Przemyślu. Prowadzi nadzór
nad bezpieczeństwem medycznym i sanitarnym
funkcjonariuszy oraz pracowników Bieszczadzkiego
Oddziału Straży Granicznej (przeszło 2300 osób),
a do licznego grona jej pacjentów zaliczają się także
cudzoziemcy: dzieci i dorośli, często obywatele państw
Trzeciego Świata. W ramach opieki nad zatrzymanymi
i osadzonymi w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców
w Przemyślu wykonuje badania lekarskie, diagnozuje,
leczy, kieruje na konsultacje specjalistyczne, badania
dodatkowe oraz leczenie szpitalne. Wykonuje
również okresowe kontrole i przeglądy sanitarne
pomieszczeń Ośrodka.

lek. med. por. Straży Granicznej
Iwona Kostecka-Zając

Z wnioskiem o przyznanie Iwonie Kosteckiej-Zając
Nagrody im. Haliny Krahelskiej
wystąpił Komendant Główny Straży Granicznej.
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W związku ze specyfiką działalności Bieszczadzkiego
Oddziału Straży Granicznej, jako formacji mundurowej
odpowiedzialnej za ochronę granicy państwowej,
Iwona Kostecka-Zając wraz z podległym personelem
zabezpiecza medycznie wszelkie przedsięwzięcia
służbowe, w tym szkoleniowe, jak np. wyszkolenie
strzeleckie, działania poligonowe i pirotechniczne,
szkolenia wysokościowe z użyciem śmigłowca, zajęcia
sportowe. W pracy zawodowej kładzie nacisk na
profilaktykę, współorganizując szkolenia dla służb
dyżurnych z zakresu bezpieczeństwa i higieny służby/
pracy, zwłaszcza obejmujące pierwszą pomoc, użycie
defibrylatora AED, jak też inne zagadnienia związane
z medycyną pracy oraz oświatą medyczną. Jednocześnie
od wielu lat działa w zakładowej Komisji Bezpieczeństwa
i Higieny Pracy, uczestnicząc w opracowywaniu
oceny ryzyka zawodowego dla stanowisk pracy oraz
służby, a także w przeglądach stanowiskowych. Służy
wiedzą z zakresu medycyny, pełniąc funkcję członka
komisji powypadkowych Bieszczadzkiego Oddziału
Straży Granicznej. Aktywnie współpracuje z Polskim
Czerwonym Krzyżem, placówkami medycznymi
i Państwową Inspekcją Sanitarną MSWiA na obszarze
województwa podkarpackiego. Cechuje ją zaangażowanie
i odpowiedzialność za pełnioną służbę, którą traktuje jako
życiową misję.

imienia Haliny Krahelskiej
Od początku kariery zawodowej jest związany z szeroko
pojętą branżą energetyczną. Blisko 40 lat pracuje
w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra, gdzie od 14 lat
pozostaje na związkowym etacie jako przewodniczący
Międzyzakładowego Związku Zawodowego
Pracowników Ruchu Ciągłego w ZEDO S.A. W tym
czasie, m.in. we współpracy z Okręgową Inspekcją
Pracy w Szczecinie, propagował szkolenia z zakresu
prawa pracy dla działaczy związkowych, pracował
w komisji weryfikującej stanowiska do wykazu pracy
w warunkach szczególnych i o szczególnym charakterze,
uczestniczył w przeglądach stanowisk pracy pod kątem
standardów bhp. Jednocześnie sprawował społeczną
kontrolę nad przestrzeganiem prawa pracy i norm bhp
w elektrowniach: Bełchatów, Turów, Opole i w Zespole
Elektrowni Dolna Odra.
Z racji pełnionych funkcji jako delegat RP aktywnie
uczestniczył w konferencjach Międzynarodowej
Organizacji Pracy w Pałacu Narodów ONZ w Genewie,
angażując się w prace nad tworzeniem zaleceń
i standardów MOP oraz kształtowaniem przepisów MOP
w zakresie poprawy przepisów bezpieczeństwa i higieny
pracy, zajmował się również oceną stosowania standardów
MOP przez poszczególne państwa. Brał udział w pracach
nad zmianą ustawy o emeryturach pomostowych oraz
ustawy – Prawo energetyczne. Od 2015 r. pełni funkcję
sekretarza Rady Dialogu Społecznego, uczestnicząc
w pracach zespołu ds. międzynarodowych, zespołu ds.
strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju Polski oraz
grupy roboczej ds. europejskiego dialogu społecznego.
Równocześnie koordynuje prace członków innych
zespołów problemowych RDS, m.in. zespołu prawa pracy
i zespołu ubezpieczeń społecznych, gdzie są opiniowane
oraz negocjowane projekty ustaw, w tym Kodeksu pracy.

Roman Michalski

Z wnioskiem o przyznanie Romanowi Michalskiemu
Nagrody im. Haliny Krahelskiej
wystąpiła przewodnicząca
Forum Związków Zawodowych.

Za swoją postawę i działalność został odznaczony przez
Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Srebrnym Krzyżem
Zasługi, a przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę Złotym
Krzyżem Zasługi.
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Główny specjalista w Departamencie Oświaty i Polityki
Społecznej Wsi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju
Wsi, absolwent Wydziału Rolniczego Szkoły Głównej
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz studiów
podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji
Uniwersytetu Warszawskiego.
Od początku swojej pracy zawodowej zajmuje się
prewencją zagrożeń zawodowych oraz zarządzaniem
bezpieczeństwem i higieną pracy w rolnictwie
i przetwórstwie rolno-spożywczym. Jako kierownik,
a później dyrektor zakładu rolnego w Kombinacie Rolnym
„Łyna” odpowiadał za szkolenia i organizację bezpiecznych
warunków pracy w podległych mu jednostkach
organizacyjnych. Był inicjatorem i pomysłodawcą wielu
rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo pracy
w przedsiębiorstwie rolnym i usługach agrolotniczych.

Waldemar Miłkowski

Z wnioskiem o przyznanie nagrody
Waldemarowi Miłkowskiemu
wystąpił Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W kolejnych latach, pracując na stanowisku dyrektora
Ośrodka Szkoleniowo-Rehabilitacyjnego Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego w Teresinie, organizował m.in.
szkolenia, seminaria i konferencje dla pracowników KRUS
i organizacji rolniczych w zakresie problematyki ochrony
zdrowia i życia rolników, dobrych praktyk w tej dziedzinie
oraz bezpiecznych warunków pracy w rolnictwie.
Jako główny specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowuje
propozycje nowych rozwiązań prawnych w dziedzinie
bhp w rolnictwie i przemyśle rolno-spożywczym. Opiniuje
projekty aktów prawnych, stanowisk i dokumentów
innych resortów i instytucji w zakresie, w jakim mogą
mieć wpływ na działania prewencyjne, wypadkowość
i bhp w gospodarstwie rolnym. Jest jednym z inicjatorów
i organizatorów Ogólnopolskiego Młodzieżowego
Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie
Pracy w Rolnictwie, a także współorganizatorem
Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo
Rolne”. Jest jednym z inicjatorów konkursu plastycznego
dla dzieci ze szkół podstawowych „Bezpiecznie na wsi”,
organizowanego przez KRUS we współpracy z PIP.
Zasiada w Komisji Głównego Inspektora Pracy do Spraw
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie, jest również
członkiem komisji ds. warunków pracy w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
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imienia Haliny Krahelskiej
Długoletni aktywny działacz związkowy i społeczny,
zatrudniony od sierpnia 1976 r. nieprzerwanie do dziś
w Zakładzie Linii Kolejowych w Sosnowcu. Pracuje na
stanowisku starszego dyżurnego ruchu.
Od początku aktywności zawodowej związany z ruchem
związkowym. Działa w strukturach Międzyzakładowej
Komisji Rejonowej Związku Zawodowego Dyżurnych
Ruchu PKP, od kilku kadencji pełni w niej funkcję
wiceprzewodniczącego odpowiedzialnego m.in.
za sprawy bhp i współpracę z medycyną pracy. Od
2001 r. pełni też funkcję oddziałowego społecznego
inspektora pracy ds. inżynierii ruchu, a od 2005 r.
z dużym powodzeniem sprawuje funkcję zakładowego
społecznego inspektora pracy. Związany z Ogólnopolskim
Porozumieniem Związków Zawodowych od początku
istnienia centrali, od kilku kadencji pełni w niej funkcję
wiceprzewodniczącego Komisji ds. Ochrony Pracy
odpowiedzialnego za branżę transportową. W kwietniu
2019 r. został powołany przez Prezydium Rady OPZZ
Województwa Śląskiego na przewodniczącego Rady
Powiatowej OPZZ w Sosnowcu.
Wielokrotny laureat konkursów Państwowej Inspekcji
Pracy na Najaktywniejszego Społecznego Inspektora
Pracy, organizowanych przez Okręgowy Inspektorat Pracy
w Katowicach. Czterokrotnie w nich zwyciężał, zajmował
także miejsca drugie i trzecie. Od 2012 r. propagował
ideę wzmocnienia rangi konkursu na Najaktywniejszego
Społecznego Inspektora Pracy poprzez wyniesienie go
na szczebel centralny. Udało się to w 2019 r., gdy po raz
pierwszy przeprowadzono konkurs zarówno na szczeblu
regionalnym, jak i krajowym.
Jest bardzo zaangażowany w sprawy pracownicze
związane z bezpieczeństwem pracy, rozwiązywaniem
sporów pracowniczych oraz wdrażaniem zmian
organizacyjnych w branży transportowej. Na co
dzień reaguje na przypadki nieprzestrzegania przez
pracodawców prawa, podejmując liczne interwencje
w sprawie przeprowadzenia kontroli w zakładach pracy.
Dzięki jego namowom dyrektor Zakładu Linii Kolejowych
w Sosnowcu przystąpił do akcji „Śląska Strategia
Ograniczania Wypadków przy Pracy”, której patronują
m.in. Wojewoda Śląski i miejscowe media.

Bronisław Szczeciński

Z wnioskiem o przyznanie nagrody
Bronisławowi Szczecińskiemu wystąpił
przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia
Związków Zawodowych.
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Koordynator Porozumienia dla Bezpieczeństwa
w Budownictwie, członek Zarządu Głównego
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, wiceprezes zarządu
Oddziału OSPSBHP w Koninie. Jest magistrem inżynierem
budownictwa lądowego, absolwentem studiów
podyplomowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny
pracy na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki
Poznańskiej. Od 2004 r. zatrudniony w Skanska SA.
W 2011 r. został koordynatorem służby bhp dla regionu
północno-zachodniej Polski. Jako trener w zarządzaniu
bezpieczeństwem przeprowadził wiele projektów
edukacyjnych i wdrożeniowych, kładąc nacisk na
jakość działań i przyczyniając się do zmniejszenia liczby
wypadków przy pracy w budownictwie.

Michał Wasilewski

Z wnioskiem o przyznanie nagrody
Michałowi Wasilewskiemu wystąpiła
prezes Zarządu Głównego Ogólnopolskiego
Stowarzyszenia Pracowników Służby
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.
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W 2013 r. objął funkcję koordynatora Porozumienia
dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, skupiającego
największych generalnych wykonawców prac
budowlanych. Porozumienie powstało z inicjatywy
Głównego Inspektora Pracy i wnosi istotny wkład
w ograniczenie liczby wypadków na budowach poprzez
propagowanie kultury bezpieczeństwa, uświadamianie
niebezpieczeństw związanych z pracą na budowie oraz
zapobieganie ryzykom i wypadkom. Jego sygnatariusze
z powodzeniem wdrażają wysokie standardy
bezpieczeństwa na budowach, w tym systemowe
rozwiązania z dziedziny bhp oraz prowadzą działalność
edukacyjno-szkoleniową.
Michał Wasilewski intensywnie pracuje nad poprawą
kultury bezpieczeństwa w Polsce. Prowadzi działania
mentoringowe nastawione na ekspercki rozwój
pracowników służby bhp w skali lokalnej i ogólnopolskiej.
Jest autorem wielu wystąpień i częstym moderatorem
podczas konferencji poświęconych systemowemu
podejściu do eliminowania przyczyn wypadków
przy pracy. Pracuje w zespole tworzącym wytyczne
bezpiecznej pracy na wysokości przy wiodącej organizacji
pracodawców w Polsce – Pracodawcach RP. Współpracuje
ze związkami zawodowymi, organizacjami inżynierskimi
i instytucjami państwowymi w dziedzinie trwałego
obniżenia liczby ciężkich i śmiertelnych wypadków
przy pracy.

imienia Haliny Krahelskiej
Ekonomista i prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy,
polityki zatrudnienia i prawa gospodarczego. Profesor
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, doktor nauk
prawnych i doktor habilitowany nauk ekonomicznych.
Członek Rady Ochrony Pracy X i XI kadencji, w której
obecnie pełni funkcję przewodniczącego zespołu ds.
skarg. Z nominacji premiera Rzeczypospolitej Polskiej
członek rządowej Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy,
a wcześniej Zespołu Prawa Pracy Rady Legislacyjnej przy
Prezesie Rady Ministrów. Współautor projektów Kodeksu
pracy i Kodeksu zbiorowego prawa pracy, złożonych na
ręce premiera w 2007 r.
Jego dorobek naukowy i zawodowy z zakresu prawa
pracy i polityki społecznej znalazł uznanie środowiska
naukowego, czego dowodem były wielokrotne wybory
na kolejne kadencje – począwszy od 1998 r. – do
Komitetu Nauk o Pracy i Polityki Społecznej Polskiej
Akademii Nauk. W obecnej kadencji jest członkiem
prezydium tego komitetu. Wielokrotnie był powoływany
do międzynarodowych towarzystw naukowych i rad
programowych krajowych i zagranicznych periodyków
naukowych. Został uhonorowany przez Komitet
Nauk o Pracy i Polityki Społecznej PAN Medalem im.
Wacława Szuberta „za wybitne osiągnięcia w dziedzinie
pracy i polityki społecznej”. Był rektorem Akademii
Ekonomicznej w Katowicach, organizatorem i dziekanem
Wydziału Finansów I Ubezpieczeń Uniwersytetu
Ekonomicznego w Katowicach. Jako rektor i dziekan
wprowadził uczelnię w europejską i światową przestrzeń
akademicką, zawierając ponad 100 umów o współpracę
z uczelniami Europy, Azji i obu Ameryk. Stworzyło to
możliwości odbywania studiów, praktyk i staży przez
studentów i młodych pracowników nauki w ośrodkach
akademickich świata.

prof. dr hab. Jan Wojtyła

Z wnioskiem o przyznanie nagrody
Janowi Wojtyle wystąpił
przewodniczący Rady Ochrony Pracy.

„Ogromne doświadczenie oraz wiedza i dorobek Pana
Profesora pozwalają członkom Rady Ochrony Pracy na
wieloaspektową analizę zagadnień omawianych na
posiedzeniach plenarnych. Będąc przewodniczącym
zespołu ds. skarg doskonale analizuje problemy zgłaszane
w skargach, co pozwala na właściwą ich interpretację”
– napisano we wniosku o przyznanie prof. Janowi Wojtyle
Nagrody im. Haliny Krahelskiej.
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Nagroda Głównego Inspektora Pracy
Jest pracownikiem Ministerstwa Rodziny i Polityki
Społecznej. W latach 2006-2013 pełniła funkcję radcy
w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Unii Europejskiej
w Brukseli. Zdobyła tam wiedzę dotyczącą mechanizmów
funkcjonowania UE, a także doświadczenie w zakresie
negocjacji unijnych aktów prawnych. Podczas polskiej
prezydencji w Radzie Unii Europejskiej przewodniczyła
pracom grupy roboczej Rady ds. kwestii społecznych.
W 2013 r. objęła stanowisko Zastępcy Dyrektora
Departamentu Prawa Pracy w MRPiPS, sprawując
merytoryczny nadzór nad pracami dotyczącymi około 20
dyrektyw unijnych z zakresu indywidualnego prawa pracy.

Agnieszka Wołoszyn

Kandydaturę Agnieszki Wołoszyn
do Nagrody im. Haliny Krahelskiej zgłosiła
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Brała aktywny udział w negocjacjach dotyczących
wielu dyrektyw prawa pracy, w tym zmiany dyrektywy
w sprawie czasu pracy, szeregu dyrektyw wdrażających
i zmieniających dyrektywy odnośnie do delegowania
pracowników, dyrektywy w sprawie przewidywalnych
warunków pracy, a także dyrektywy w sprawie godzenia
życia zawodowego z rodzinnym. Uczestniczyła
w pracach implementujących akty prawa unijnego do
polskiego porządku prawnego oraz pracowała nad
przygotowywaniem projektów stanowisk strony polskiej
w postępowaniach przed Trybunałem Sprawiedliwości
Unii Europejskiej w sprawach z zakresu prawa pracy.
Z uwagi na ogromne doświadczenie Agnieszka Wołoszyn
pełni funkcję wiceprzewodniczącej zarządu nowo
powstałej europejskiej agencji – Europejskiego Urzędu
ds. Pracy. Zadaniem agencji będzie egzekwowanie
unijnych przepisów chroniących i regulujących
mobilność pracowników. Chodzi m.in. o współpracę
między państwami członkowskimi UE w zakresie
egzekwowania prawa poprzez ułatwianie uzgodnionych
i wspólnych inspekcji oraz rozwiązywanie problemu
pracy nierejestrowanej.

imienia Haliny Krahelskiej

Halina Krahelska o zadaniach Inspekcji Pracy
„W badaniu warunków pracy od strony samopoczucia,
umiejętności i sił wykonywującego wysiłki współpraca
z organizacjami zawodowymi robotniczymi jest po prostu
niczem nie zastąpiona. A przecież badanie warunków pracy,
a nie tylko urzędowe odrabianie wizytacyj i załatwianie
pretensyj powinno wchodzić w zakres właściwych zadań
inspekcji pracy. W miarę planowej rozbudowy inspekcji
i powoływania specjalnych inspektorów, zagadnienia
bezpieczeństwa pracy, higjeny, organizacji pracy
w znaczeniu jaknajbardziej racjonalnego zorganizowania
czynności wykonywującego wysiłki robotnika muszą być
poddawane coraz bardziej skrupulatnym badaniom.”
(„Inspektor Pracy” 1930, nr 1-2)

Równocześnie Agnieszka Wołoszyn jest
współprzewodniczącą Podkomitetu ds. Pracy,
ustanowionego na podstawie porozumienia
wykonawczego między rządem RP a rządem USA do
umowy o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych
Ameryki Północnej na terytorium RP.
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Laureaci Nagrody Głównego Inspektora Pracy
l Ryszard Andrzejak (2005)

l Beata Mazurek (2016) l Marek Mazurkiewicz (2005) l Jan Michałowski (1999) l Jan Migda (2000)

l Andrzej Babczyński (2016) l Jerzy Bartnik (2013) l Zdzisław Bednarek (1994) l Krzysztof Bielecki (2012)

l Adam Mirek (2018) l Andrzej Mochoń (2012) l Bogusław Motowidełko (2017) l Zenon Mroziński (2000)

l Karol Bielski (2019) l Dorota Bieniasz (2019) l Edward Borak (2000) l Bożena Borys-Szopa (2001)

l Izabela Katarzyna Mrzygłocka (2015) l Wojciech Muszalski (1997)

l Elżbieta Bożejewicz (2012) l Wojciech Bradecki (2005) l Wojciech Buczak l Joanna Bugajska (2019)

l Zygmunt Tomasz Niczyporuk (2003) l Marek Nościusz (2015) l Tadeusz Wacław Nowacki (2008)

l Anna Bujnowska (2013)

lAgata Oklińska (2019) l Krzysztof Oleksak (2014) l Benedykt Oleksy (1998) l Roman Oleksy (1992)

l Ryszard Celeda (2003) l Józef Cencora (2008) l Michał Hubert Chałoński (2010) l Franciszek Chołdrych

l Michalina Olczak (2007)

(2002) l Henryk Chrobak (1991) l Zbigniew Cierpka (2003) l Helena Cioch (2004) l Wacław Czerkawski (2017)
l Roman Ćwielong (1989) l Zuzanna Ćwiklińska (1989) l Halina Ćwirko (2012)

l Wojciech Oleszak (2004) l Jerzy Olszewski (2018) l Andrzej Otręba (2015)
l Leszek Pacholski (1995) l Barbara Paczuska (2008) l Andrzej Pakura (2014) l Piotr Panasiuk (2006)

l Lucyna Dargiewicz (2014) l Lech Dawydzik (1998) l Jerzy Demski (2012) l Krzysztof Dośla (2016)

l Henryk Pankanin (1995) l Ryszard Paprotny (2013) l Kazimierz Pasternak (2005) l Iwona Pawlaczyk (1999)

l Piotr Duda (2007)

l Andrzej Paszkiewicz (2004) l Eugeniusz Pazik (1992) l Małgorzata Perkowska-Karczmar (1996)

l Mirosław Feldmann (2005) l Henryk Formicki (2003) l Stefan Frejtak (1991)

l Józef Piechota (2010) l Włodzimierz Piotrowski (1991) l Wiktor Piwkowski (2001) l Władysław Pluta (2007)

l Krzysztof Gadowski (2018) l Zenon Galewski (1993) lKazimierz Galicki (2003) l Dorota Gardias (2017)
l Stanisław Gawinecki (2007) lStefan Gawroński (2009) l Eugenia Gienieczko (2011) l Józef Gierasimiuk (2011)
l Aleksander Gilge (2017) l Zdzisław Gnaciński (2012) l Antoni Gorzelany (1995) l Renata Górna (2016)

l Daniel Podgórski (2010) l Jadwiga Polaczek (2003) l Stanisław Popiel (2001) l Maciej Prószyński (2007)
l Karol Pufal (2015)
l Witold Raczyński (2010) l Elżbieta Rafalska (2014) l Dariusz Ratajczak (2003) l Redakcja „Przyjaciela przy

l Henryk Gromek (1996) l Józef Gromski (1996) l Roman Grynberg (2002) l Zenon Grzelka (2007)

Pracy” (2001) l Redakcja miesięcznika „Bezpieczeństwo Pracy – Nauka i Praktyka” (2005) l Maria Teresa Romer
(2014) l Jan Rosner (1990) l Jan Rulewski (2008) l Witold Rybarczyk (1990) l Konrad Rydzyński (2005)
l Józef Ryń (1997)

l Franciszek Grześkowiak (2017) l Jan Grzesik (1997) l Anita Gwarek (2018)

l Zbigniew Salwa (1996) l Maciej Sas-Badowski (2007) l Walerian Sanetra (2003) l Franciszek Sądej (1998)

l Zbigniew Hajn (2015) l Arwid Hansen (1991) l Danuta Herbut (2010)

l Zbigniew Schinohl (2006) l Maciej Sekunda (2013) l Joachim Siekiera (2006) l Andrzej Skorulski (2002)

l Piotr Jan Górny (2019) l
l Ewa Górska (2012) l Janusz Karol Grabowski (2009) l Kazimierz Grajcarek (2012) l Zdzisław Grądecki (1991)

l Wojciech Ilnicki (2018) l Janusz Indulski (1990)
l Stefan Jakiel (1989) l Wiesława Janczak (2018) l Paweł Janik (2004) l Edmund Janowski (2000)

l Leszka Skuza (1989) l Andrzej Smółko (2017) l Leon Sołtysiak (2000) l Stanisław Sowa (2006)
l Ludwik Staszak (2006) l Stanisław Stolorz (2014) l Bogusław Studencki (2016) l Tadeusz Sułkowski (2014)
l Janina Suzdorf (2017) l Marian Swiniarski (1999) l Eugeniusz Szajba (2008) l Wojciech Szarama (2018)

l Zbigniew Janowski (2001)

l Wincenty Szarmach (2015) l Jan Szczerbiński (2004) l Tadeusz Szopa (2000) l Urszula Sztuka-Polińska

l Maria Longina Kaczmarska (2018) l Henryk Karczowski (2009) l Zbigniew Kiersztejn (1990) l Kazimierz

(2015) l Wacław Szubert (1989) l Marek Szularz (2008) l Stanisław Szumpich (1994) l Stanisław Szwed (2011)
l Tadeusz Szymanek (2000) l Joanna Szymańska (2001) l Witold Szymański (1993)
l Eugeniusz Śliwiński (2011) l Lech Śmiglewski (1997) l Janusz Śniadek (2017)

Kimso (2014) l Katarzyna Kitajewska (2006) l Maciej Klęczek (2013) l Roman Kluczewski (1990) l Andrzej
Kłuskiewicz (1994) l Józef Koczwara (2015) l Sławomir Jacek Koczywąs (2010) l Danuta Koradecka (1994)
l Elżbieta Korzeniowska (2014)
l Jan Kosowski (2006) l Czesław Kowalczyk (2016) l Henryk Kowalski (1995) l Jerzy Kowalski (1999)
l Krajowy Zespół Koordynacyjny ds. Społecznej Inspekcji Pracy Federacji Związków Zawodowych
Pracowników Ochrony Zdrowia (2005) l Mirosław Koziura (2014) l Piotr Krasuski (1993) l Mieczysław Krause
(1994) l Krzysztof Król (2019) l Paweł Krzysztolik (1992) l Stanisław Kubasiak (1993) l Andrzej Kulik (2010)
l Michał Kuszyk (2002) l Janusz Kurzydłowski (2017)
l Jerzy Langer (2000) l Jarosław Lepiarz (2009) l Wiktor Leszczyński (2004) l Henryk Lewandowski (1994) l

Ireneusz Lewandowski (2019) l Jerzy Lewandowski (2009) l Teresa Liszcz (1998) l Piotr Litwa (2010) l Marian
Liwo (2006) l Antoni Ludwig (1998)
l Janusz Łaznowski (2010) l Edmund Łątkowski (1990) l Ryszard Łepik (2005) l Edward Łużny (2002)
l Roman Macuga (2008) l Wojciech Magiera (2012) l Katarzyna Majchrzycka (2016) l Janusz Malinga (2016)
l Anna Malinowska (2002) l Jerzy Stefan Marcinkowski (2006) l Kazimierz Marek (1989)
l Adam Markowski (2002) l Dariusz Andrzej Matuszewski (2016) l Leszek Mazur (1994)
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imienia Haliny Krahelskiej

l Wiesława Taranowska (2017) l Dariusz Trzcionka (2010) l Mariusz Tyl (2015) l Tadeusz Tymiński (2001)
l Marcin Tyrna (2011) l Gertruda Uścińska (2018)
l Jolanta Walusiak-Skorupa (2013) l Ewa Wągrowska-Koski (2011) l Jerzy Werle (2018)
l Stanisław Wieczorek (2009) l Marta Wiszniewska (2019) l Józef Witczak (2015) l Marek Wiza (2013)
l Włodzimierz Włodarczyk (1997) l Romuald Wojtkowiak (2013) l Henryk Wojtuń (1995) l Andrzej Wojtyła

(2007) l Józef Woźny (2008) l Jerzy Wratny (2004) l Jerzy Wroński (2009) l Irmina Wrotecka (2013)
l Wszechnica Społecznej Inspekcji Pracy – Działająca Przy Zarządzie Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”
(2004) l Teresa Wyka (2007)
l Jerzy Zagórski (1999) l Józef Zając (1996) l Krystyna Zakrzewska-Szczepańska (2008) l Wiesław Zarychta

(2009) l Wojciech Zawadzki (2016) l Wiktor Zawieska (2004) l Zespół Centralnej Stacji Ratownictwa
Górniczego w Bytomiu (2002) l Tadeusz Zieliński (1991) l Andrzej Ziółkowski (2017) l Ireneusz Ziółkowski
(1992) l Józef Zych (2008)
l Zbigniew Żurek (2013)
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