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Corocznie ponad 8 proc. wszystkich chorób nowotworowych w Unii Europejskiej jest
powodowanych zawodowym narażeniem na substancje rakotwórcze, a 75 tys. pracowników umiera w wyniku działania niebezpiecznych substancji chemicznych.
W polskich przedsiębiorstwach ok. 10 tys. osób pracuje w warunkach zagrożenia
substancjami rakotwórczymi i mutagennymi. Mówiono o tym 18 lutego br. na posiedzeniu Rady Ochrony Pracy w siedzibie Sejmu.
Materiał Państwowej Inspekcji Pracy na temat oceny
narażenia zawodowego pracowników na substancje
chemiczne, ich mieszaniny, czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w
środowisku pracy przedstawił zastępca głównego inspektora pracy Leszek Zając. Poinformował m. in., że PIP
wzięła udział w kampanii zorganizowanej przez Komitet
Wyższych Inspektorów Pracy pt. „Niebezpieczne substancje chemiczne: poznaj, oceń i zapobiegaj ryzyku” przeprowadzanej w całej Unii. Inspektorzy pracy skontrolowali 459 zakładów produkujących meble oraz 125 zakładów produkujących wyroby z laminatów poliestrowoszklanych.
Stwierdzono w znacznej części zakładów nieznajomość lub lekceważenie zagrożeń i przepisów dotyczących substancji, mieszanin lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym. Dotyczyło to głównie
prac związanych z narażeniem na pył drewna twardego –
dębu i buka.
Kontrolom towarzyszyła prowadzona na szeroką skalę
kampania prewencyjna, której celem było promowanie
właściwych metod oceny ryzyka związanego z występowaniem czynników chemicznych (także rakotwórczych i
mutagennych) w zakładach pracy oraz zachęcanie do
wdrażania dobrych praktyk i stosowania środków profilaktycznych ograniczających ryzyko. Do pracodawców
skierowano list zapraszający do udziału w kampanii oraz
listę kontrolną: „Czynniki chemiczne – oceń zagrożenia.
Zapobiegaj wypadkom i chorobom zawodowym”, zorganizowano liczne szkolenia i warsztaty.
W latach 2011-2013 działania kontrolne PIP dotyczące
wspomnianej grupy substancji, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych realizowane były
również w ramach tematów własnych okręgowych in-

spektoratów pracy. W roku ubiegłym inspektorzy pracy
na terenie wszystkich okręgowych inspektoratów prowadzili kontrole z tematu: „Bezpieczeństwo chemiczne w zakładach pracy”, zwracając uwagę na magazynowanie,
wytwarzanie i stosowanie substancji chemicznych i ich
mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o
działaniu rakotwórczym lub mutagennym.
Spośród blisko 2,5 tys. osób pracujących w kontakcie z
substancjami chemicznymi i ich mieszaninami aż 56
proc. było narażonych na działanie substancji i mieszanin
sklasyfikowanych jako rakotwórcze bądź mutagenne.
Odsetek narażonych na pyły rakotwórcze był mniejszy
i wyniósł 10 proc. Niepokój wzbudził jednak fakt, że 52
proc. pracowników z grupy narażonych na pyły rakotwór-

cze pracowało w warunkach niezgodnych z normami higienicznymi, związanych z przekroczeniem najwyższych
dopuszczalnych stężeń.
W posiedzeniu uczestniczyli także: zastępca głównego
inspektora pracy Małgorzata Kwiatkowska i dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli GIP Krzysztof Kowalik.

Okładka:
fot. Jerzy Janusz
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Dla sektora energetycznego

Wiadomości
nie tylko z kraju

W roku bieżącym OIP w Katowicach w ramach kampanii „Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie” realizuje własny program pod nazwą „Poprawa stanu przestrzegania BHP w firmach wykonujących prace na
rzecz producentów i dystrybutorów energii elektrycznej – edycja
2014”. Jego celem jest przygotowanie podmiotów gospodarczych,
działających w tym sektorze, do audytów wewnętrznych oraz kontroli
PIP. 3 lutego br. w katowickiej siedzibie OIP nadinspektor pracy Jacek
Czech przeprowadził szkolenie dla kilkunastu przedstawicieli pracodawców tej branży. Podkreślił, że pracodawca powinien objąć audytem zarówno przestrzeganie przepisów prawa pracy, jak i techniczne
bezpieczeństwo pracy. Mówił również o
dobrych praktykach przeciwdziałająW dniach 5-6 lutego br. w Lyonie odbyło się spotkanie członków komitetu sterują- cych zagrożeniom występującym przy
cego projektu „Działania związane z delegowaniem pracowników. Szkolenie me- produkcji i dystrybucji energii elektrycztodą learning by doing”, w którym w 2014 r. uczestniczy Państwowa Inspekcja Pra- nej oraz o znaczeniu poprawnego wycy. Spotkanie zorganizowane przez koordynatora projektu, francuski instytut stawiania poleceń pisemnych, przygoINTEFP, służyło przygotowaniu kolejnych etapów działań projektowych, m.in. wi- towania miejsca pracy oraz składu bryzyt studyjnych inspektorów pracy w wybranych państwach partnerskich projektu, gad, ich kwalifikacji i upoważnień członplanowanych do realizacji w kwietniu br. W spotkaniu uczestniczył Dariusz Górski, ków zespołu wykonawczego, a także
starszy specjalista w Departamencie Legalności Zatrudnienia Głównego Inspekto- zgodności maszyn, urządzeń i sprzętu z
ratu Pracy.
treścią polecenia. Szkolenie zakończyło
podpisanie przez jego uczestników deklaracji przystąpienia do programu prePropagowanie kultury bezpieczeństwa pracy wśród uczniów i studentów, zapo- wencyjnego oraz rozdanie materiałów
znanie z przepisami prawa pracy oraz zasadami bhp jest głównym celem prowa- promocyjnych PIP.
dzonego od 10 lat cyklu szkoleń „Bezpieczne praktyki i środowisko”, w którym
uczestniczy Państwowa Inspekcja Pracy. Okazją do podsumowania dotychczasowych osiągnięć i omówienia planów na przyszłość było spotkanie partnerów i organizatorów projektu, zorganizowane 18 lutego br. w siedzibie Naczelnej Organi- 12 lutego br. w Zespole Szkół Gastronozacji Technicznej w Warszawie. PIP reprezentowali: okręgowy inspektor pracy w miczno-Spożywczych w Olsztynie odPoznaniu Stanisława Ziółkowska oraz Maria Bala z Departamentu Prewencji i był się finał etapu wojewódzkiego ogólPromocji GIP, a także uczestniczący od 10 lat w realizacji projektu Jacek Strzyżew- nopolskiego konkursu „Poznaj swoje
ski z OIP w Poznaniu, który został odznaczony srebrną odznaką honorową NOT. prawa w pracy”, zorganizowanego przez
Wręczyła ją Ewa Mańkiewicz-Cudny, prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo- OIP w Olsztynie przy współpracy z olszTechnicznych NOT, która w swoim wystąpieniu podkreśliła znaczenie działań pro- tyńskim kuratorium oświaty. Wzięło w
pagujących bezpieczeństwo pracy wśród młodych ludzi wkraczających na rynek nim udział 44 uczniów z 22 szkół ponadpracy. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele urzędów pracy, Zakładu gimnazjalnych. Uczestnicy konkursu
Ubezpieczeń Społecznych, Państwowej Straży Pożarnej, Urzędu Dozoru Technicz- rozwiązywali test zawierający 35 pytań z
nego oraz organizacji studenckich uczestniczących w realizacji projektu.
zakresu prawa pracy. Trzy osoby, które
uzyskały największą liczbę punktów –
Patrycja Brozio, Karolina Aleksandrowicz i Klaudia Nowak – otrzymały z rąk
okręgowego inspektora pracy Marka
Wójciaka nagrody rzeczowe: markowe
tablety. Kolejnych 10 uczestników zostało wyróżnionych. Konkurs ma na celu
popularyzowanie wiedzy dotyczącej
przepisów prawa pracy wśród uczniów
szkół ponadgimnazjalnych.

O delegowaniu w Lyonie

Bezpieczne praktyki i środowisko

Prawa w pracy
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O dyrektywie
89/686/EWG
W Rovaniemi w Finlandii miało miejsce
28-30 stycznia br. 12 Europejskie seminarium poświęcone środkom ochrony
indywidualnej. Zorganizowali je: Fiński
Instytut Ochrony Pracy (FIOH), niemiecki BG BAU, Fińskie Ministerstwo Pracy i
Polityki Socjalnej oraz Europejska Federacja Bezpieczeństwa (Europen Safty
Federation). Seminarium jest unijną
platformą, na której spotykają się
wszystkie strony związane z dyrektywą
89/686/EWG, a w szczególności producenci, nadzór rynku, jednostki notyfikowane oraz przedstawiciele konsumentów i środowiska prawniczego. Głównym tematem spotkania była rewizja
wspomnianej dyrektywy oraz perspektywy rozwoju sektora środków ochrony
indywidualnej. PIP reprezentował Jarosław Nyzio, starszy inspektor pracy –
specjalista z Oddziału PIP w Koninie.

Wycieczka technologiczna dla studentów

Delegacja Chińskiej
Republiki Ludowej

Pod patronatem OIP w Kielcach przeprowadzono wycieczkę technologiczną dla studentów grupy dyplomowej III roku Inżynierii Bezpieczeństwa Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach do Przedsiębiorstwa
Wielobranżowego DEFRO w Rudzie Strawczyńskiej, laureata na szczeblu ogólnopolskim konkursu PIP „Pracodawca – Organizator Pracy Bezpiecznej” w 2010 r. Wycieczkę poprzedziło spotkanie informacyjne ze studentami na temat bezpieczeństwa
pracy. W trakcie pobytu w zakładzie studenci zapoznali się z takimi procesami technologicznymi, jak: lakierowanie proszkowe z techniką natrysku elektrostatycznego
lub elektrokinetycznego; robotyzacja procesów spawalniczych w procesie produkcyjnym kotłów centralnego ogrzewania; cięcie gazowo-plazmowe materiałów przewodzących prąd elektryczny; cięcie laserowe blach przy użyciu maszyny o wysokim
zaawansowaniu technologicznym z możliwością otrzymania gotowych elementów,
które nie wymagają dalszej obróbki wykończeniowej.

W Okręgowym Inspektoracie Pracy w
Warszawie odbyło się 27 lutego br. spotkanie z przedstawicielami Urzędu Bezpieczeństwa Pracy Chińskiej Republiki
Ludowej oraz Rządu Ludowego w regionie autonomicznym Guangxi. Czteroosobowej delegacji przewodniczył Li
Zhiyi, dyrektor generalny jednostki regionalnej Urzędu Bezpieczeństwa Pracy w Guangxi. PIP reprezentowali m.in.:
okręgowy inspektor pracy w Warszawie Elżbieta Lipińska z zastępcami:
Sobiesławem Jaroszkiem i Tomaszem Adamskim, a także Krzysztof
Kowalik, dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli GIP. Celem spotkania
było zapoznanie chińskiej delegacji z
działalnością Państwowej Inspekcji
Pracy, jej strukturą organizacyjną,
warsztatem inspektora pracy, środkami
prawnymi stosowanymi podczas kontroli. Prezentacje dotyczyły również za-

rządzania bezpieczeństwem pracy, przepisów odnoszących się do tych kwestii
oraz kampanii promocyjnych służących poprawie bezpieczeństwa pracy. Gości
zainteresowały w szczególności procedury dotyczące czynności inspektora pracy
na miejscu wypadku, konsekwencje w przypadku kolejnego zdarzenia u tego samego pracodawcy oraz działania prewencyjne i promocyjne PIP.
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Podczas Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej AGROTECH oraz Targów Przemysłu Drzewnego i Gospodarki Zasobami
Leśnymi LAS-EXPO w Kielcach, w dniach 7-9 marca br., Państwowa Inspekcja Pracy zorganizowała stoisko informacyjne oraz prowadziła działania promocyjne związane z rozpoczęciem drugiego etapu kampanii „Szanuj życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym”. Na terenie wystawy rozwieszono banery promujące kampanię, a w radiu oraz na monitorach targowych emitowane były spoty
reklamowe. Podczas uroczystej gali wręczenia nagród Agrotech
2014 dyrektor Departamentu Prewencji i Promocji GIP Krzysztof
Bielecki, przypomniał cele i założenia kampanii, odczytał list głównego inspektora pracy.

przez cały czerwiec 2013 r. Termin nie
był przypadkowy, działania prowadzono przed rozpoczęciem prac żniwnych,
czyli przed okresem, w którym pochłonięci pracą rolnicy najczęściej zapominają o zasadach bezpieczeństwa. Kampania miała im przypominać o trosce o
życie własne i najbliższych w czasie
wzmożonych prac polowych. Spot telewizyjny emitowany był 977 razy, w 14
stacjach telewizyjnych, publicznych
i prywatnych, ukierunkowanych głównie na odbiorców ze środo-

z wykonywaniem pracy rolniczej i życiem na wsi, a także sposoby na ich
ograniczanie bądź eliminowanie. Filmy
zostały wydane na płytach DVD i posłużą jako narzędzia dydaktyczne w działaniach edukacyjnych prowadzonych
przez inspektorów pracy i partnerów
PIP. Docelowo mają również być wykorzystywane przez rolników do samokształcenia w zakresie bhp. Aby zwiększyć zasięg i dostępność materiałów
edukacyjnych, wszystkie filmy
umieszczono na stronie internetowej
kampanii

Mniej wypadków,
przesłaniem kampanii

6

rzystującej środki masowego przekazu
do lepszego i szybszego upowszechniania informacji.
W 2013 roku na potrzeby działań medialnych przygotowane zostały liczne
materiały, w tym przede wszystkim banery oraz spoty reklamowe – telewizyjny i radiowe – zwracające uwagę na
przyczyny i okoliczności wypadków, do
których dochodzi podczas wykonywania pracy rolniczej. Promocja przekazu
kampanii za pośrednictwem internetu
oraz emitowanych na antenie radia i telewizji spotów reklamowych trwała

trywanych aspektach, najczęściej określana była jako poruszająca ważny problem, zrozumiała, prawdziwa i dostosowana do odbiorcy. Potwierdza to potrzebę prowadzenia tego typu działań.
Przez kolejne dwa lata Państwowa
Inspekcja Pracy będzie kontynuowała
działania prewencyjne oraz medialne,
które w roku bieżącym skupią się na
upowszechnianiu wiedzy na temat zapobiegania wypadkom związanym z
obsługą maszyn i pojazdów rolniczych.
Katarzyna Mietelska
Dep. Prewencji i Promocji GIP
Fotoreportaż na stronie 18 i 19.

Z rolnikami i do rolników
Praca w rolnictwie niesie za sobą wiele zagrożeń, na które
są narażeni rolnicy oraz członkowie ich rodzin, a w szczególności dzieci. Trudne warunki pracy i lekceważenie zasad
bhp często prowadzą do wypadków.

W bieżącym roku realizowany jest drugi etap kampanii społecznej „Szanuj życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie
rolnym”, prowadzonej przez Państwową Inspekcję Pracy we
współpracy z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Zasadniczym celem kampanii jest dążenie do ograniczenia
ryzyka wypadkowego oraz poprawy ochrony zdrowia
wśród rolników indywidualnych i członków ich rodzin. Adresatami działań informacyjnych są wszystkie osoby narażone na utratę zdrowia lub życia w związku z wykonywaniem pracy rolniczej.
Długofalowe, systematyczne działania prewencyjne na rzecz rolnictwa indywidualnego, realizowane przez inspektorów pracy, przynoszą wymierne
efekty w postaci spadku liczby wypadków przy pracy w gospodarstwach rolnych. Niestety zmiany te zachodzą zbyt
wolno. Dodatkowy problem stanowią
niewielkie zasoby kadrowe inspekcji w
stosunku do dużej liczby gospodarstw
indywidualnych, co sprawia, że podejmowane przedsięwzięcia szkoleniowe
i popularyzatorskie mają ograniczony
zasięg. Stąd decyzja o kampanii wyko-

Ogólnopolska Telewizja Rolnicza TVR,
miesięcznik „Top Agrar” oraz „Tygodnik
Poradnik Rolniczy”.
Ubiegłoroczna edycja kampanii zakończyła się sukcesem. Z badań efektywności wynika, że ponad 37% pytanych rolników indywidualnych potwierdziło znajomość kampanii. W
efekcie przekazu informacyjnego niemal 65% badanych rolników zamierza
zwrócić większą uwagę na bezpieczeństwo własne i najbliższych członków
rodziny. Ponadto akcja zrealizowana w
mediach została oceniona pozytywnie
przez adresatów we wszystkich rozpa-

wiska rolniczego.
Emisja radiowa
realizowana była w jednej z najpopularniejszych stacji radiowych w Polsce – RMF FM. Kampanię prowadzono również za pośrednictwem portalu Interia.pl.
Realizując założenia kampanii, w tym
związane z popularyzacją wiedzy na
temat bhp, opracowano jednolite materiały szkoleniowe – cykl pięciu filmów instruktażowych, w których
przedstawiono zagrożenia związane
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www.bhpwrolnictwie.pl.
O wyraźnie społecznym charakterze kampanii
świadczy zaangażowanie wielu podmiotów działających na rzecz rolnictwa.
Kampanię wsparli partnerzy: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajowa
Rada Izb Rolniczych, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Związek Młodzieży Wiejskiej, Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych oraz
patroni medialni: radiostacja RMF FM,
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Przez cały ubiegły rok pracownicy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie
odwiedzali, wzorem lat minionych, rolników indywidualnych pracujących na polach oraz w gospodarstwach. Przeprowadzający wizytacje zwracali uwagę, aby
rolnicy swoją pracę wykonywali bezpiecznie, aby kombajny, kosiarki, prasy do słomy, kopaczki do ziemniaków i inne maszyny o dużej masie, z wieloma wirującymi
częściami i ostrymi elementami roboczymi były obsługiwane i użytkowane przez
osoby dorosłe, które mają odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje, a także znają
zasady ich bezpiecznej obsługi.
Na polach często spotykano pracujące dzieci, zwykle wykonujące drobne prace,
ale zdarzało się, że jeździły one traktorami podczas prac polowych. Dorośli w takich przypadkach najczęściej nie widzą żadnego zagrożenia, są wręcz dumni ze
swoich dzieci i wnuków, które w wieku dziesięciu lat już potrafią jeździć traktorem.
Podczas wizytacji rolnicy czasami z niedowierzaniem przyjmowali uwagi na temat
sposobu wykonywania różnych czynności, na przykład naprawy maszyn, która nie
powinna odbywać się w polu, przy włączonym napędzie. Specjaliści z rzeszowskiego okręgu wizytujący gospodarstwa rolne mieli wiele uwag do wyposażenia
maszyn, w których sami rolnicy demontowali osłony na wały przegubowo-teleskopowe, osłony na ruchome części maszyn, sygnalizację świetlną oraz trójkąty
wyróżniające pojazdy wolnobieżne, sprzęt p.poż. Dużą uwagę zwracano też na
transport osób i płodów rolnych w sposób bezpieczny. Bardzo często zdarza się
bowiem, że rolnicy zapominają, że powinni zapewnić bezpieczny przejazd członkom rodziny z pola i na pole, nie przewozić nikogo na błotnikach ciągników, pomostach roboczych kombajnów, na przyczepach załadowanych słomą.
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Zapominają także o zachowaniu szczególnej ostrożności
na drogach, aby przewożony ładunek był zabezpieczony
przed przesuwaniem się i przetaczaniem, czy o używaniu
drabiny do schodzenia z wysokich przyczep załadowanych
słomą.

Inspiracja z zewnątrz
Pracownicy Sekcji Prewencji i Promocji Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie nie tylko wizytowali rolników
podczas prac polowych, ale również odwiedzali tych, którzy
w 2013 roku ulegli wypadkom przy pracy w swoich gospodarstwach. Rozmawiali z rolnikami o zagrożeniach wypadkowych występujących w gospodarstwach indywidualnych
oraz sposobach ich eliminacji i minimalizacji, o przyczynach
i okolicznościach wypadków, do których doszło z udziałem
rolników i członków ich rodzin, o stosowaniu środków
ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego. Zwracali uwagę na prace, których nie powinny wykonywać w gospodarstwie dzieci do lat 16, na bezpieczną obsługę ciągników, kombajnów i maszyn rolniczych, na bezpieczne stosowanie środków chemicznej ochrony roślin, obsługę urządzeń elektrycznych oraz postępowanie ze zwierzętami gospodarskimi.
Na Podkarpaciu jest bardzo dużo małych gospodarstw, ich
właściciele w wielu przypadkach są w trudnej sytuacji finansowej i nie mają środków, które mogliby przeznaczyć na wyposażenie maszyn w odpowiednie zabezpieczenia. W trakcie
wizytacji inspekcyjni specjaliści podsuwają rolnikom rozwiązania niektórych problemów, niewymagające angażowania
dużych pieniędzy. Często okazuje się bowiem, że rolnicy
mogą wykonać potrzebne zabezpieczenia z materiałów, które posiadają, przy bardzo małych nakładach finansowych.
Zdarza się też niestety, że rolnicy, którzy ulegli wypadkom,
nie zrobili w swoim otoczeniu nic, aby stało się ono bardziej
bezpieczne. Tym bardziej cieszą te sytuacje, w których zadbano jednak o remonty, zakupiono nowe drabiny, pozakładano osłony na ruchome elementy maszyn, naprawiono na-

wierzchnię na podwórkach. Rolnicy często przyznają, że dopiero spotkania i doradztwo pracowników PIP czy KRUS zainspirowały ich do zmian w gospodarstwie na bardziej bezpieczne; i to niewielkim kosztem. Czasami żartują, że musi
przyjść ktoś z zewnątrz, żeby pokazać im brakujące szczeble
w drabinie, ruszające się kostki chodnikowe, powyrywane
gniazdka czy poprzecierane kable.

Do dzieci i młodzieży

Spotkanie ekspertów

Halina Tulwin, Robert Jaworski

Inspekcja pracy
a inicjatywy prywatne na rzecz poszanowania prawa

Czwarty kwartał każdego roku to czas spotkań przedstawicieli inspekcji pracy z młodzieżą i dziećmi z terenów wiejskich, czas szkoleń i pogadanek. Szkolenia są adresowane
głównie do młodzieży z klas maturalnych w szkołach o profilu rolniczym. Chodzi w nich przede wszystkim o uświadomienie tego, jak ważne jest przestrzeganie zasad bhp w gospodarstwie rolnym. Najbardziej zainteresowani biorą udział
w konkursach szkolnych, a ich laureaci spotykają się w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Rzeszowie na olimpiadzie
wiedzy z zakresu bhp dla szkół o profilu rolniczym z województwa podkarpackiego. W ostatniej edycji młodzież wykazała się bardzo dobrą znajomością tych zagadnień.
Generalnie, bezpieczeństwo i higiena pracy na podkarpackiej wsi pozostawia wiele do życzenia – dotyczy to zwłaszcza
mniejszych gospodarstw, które nadal nie są nowoczesnymi
gospodarstwami rolnymi, mogącymi konkurować z europejskimi producentami. Niestety wiele w tej kwestii zależy od
mentalności rolników, ich nawyków i przyzwyczajeń. Tego
nie da się zmienić z dnia na dzień. Tylko systematyczne działania na przestrzeni wielu lat, w których swój udział ma inspekcja pracy, mogą spowodować, że rolnicy będą wykonywali prace w gospodarstwie rozważnie, bez niebezpiecznej
rutyny i lekceważenia podstawowych zasad bhp. Będą też
pamiętali o dzieciach, którym nie wolno powierzać prac zagrażających ich życiu i zdrowiu.
Małgorzata Jacek
OIP Rzeszów

Inicjatywy sektora prywatnego na rzecz
poszanowania prawa (ang. private compliance initiatives – PCI) rozpowszechniły
się na całym świecie już na początku lat 90.
ubiegłego wieku. Mające swoje korzenie w
Ameryce Północnej i Europie, w połączeniu
z programami społecznej odpowiedzialności biznesu, są dzisiaj powszechne we
wszystkich regionach świata i w wielu sektorach gospodarki, chociaż największą popularność zyskały w krajach rozwijających
się, gdzie ustawodawstwo dotyczące pracy
jest nieskuteczne, a organy kontroli i nadzoru nad warunkami pracy bądź nie istnieją wcale, bądź są zbyt słabe, aby w sposób
efektywny mogły wypełniać powierzone
im funkcje.
Celem tych programów, inicjowanych
zwykle przez duże międzynarodowe koncerny (np. Nike), jest najczęściej zagwarantowanie, że wszyscy podwykonawcy w łańcuchu dostaw spełniają określone standardy prawne lub regulacje wewnętrzne danego przedsiębiorstwa. Jest to często warunek sine qua non, pozwalający danej firmie zachować prestiż oraz sprostać wymogom partnerów biznesowych, którzy coraz
częściej dbają nie tylko o jakość samego
produktu, ale i o to, by przy jego produkcji
zachowane były odpowiednie standardy
społeczno-prawne. Do najpowszechniejszych problemów państw rozwijających
się należy zaliczyć przede wszystkim pracę
przymusową i pracę dzieci, a to właśnie
wyeliminowania tych zjawisk dotyczą zwykle inicjatywy podejmowane przez sektor
prywatny.
W ciągu ostatniego dziesięciolecia PCI,
inspirowane przez społeczną odpowie-
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dzialność biznesu, rozszerzały swój zakres
przy wsparciu partnerów prywatnych i publicznych, w tym organizacji międzyrządowych, jak ONZ i wiele wyspecjalizowanych
agencji. Niemniej jednak wraz z rosnącą
popularnością PCI pojawiły się również
wątpliwości dotyczące ich skuteczności
oraz zasadności. Ich bezpośredni cel zwykle nie koresponduje bowiem z celem ustawowej działalności inspekcji pracy, a przez
to ich skuteczność nie może być oceniana
według tych samych kryteriów co skuteczność inspekcji pracy. Zrodziło to pytanie
dotyczące związku inicjatyw prywatnych z
inspekcją pracy i przyczyniło się do decyzji
Rady Administracyjnej Międzynarodowej
Organizacji Pracy o zorganizowaniu spotkania ekspertów w celu omówienia ewentualnej roli organów nadzoru i kontroli we
współpracy z PCI.
Standardy Międzynarodowej Organizacji
Pracy definiują inspekcję pracy jako funkcję publiczną. Uznają też istnienie prywatnych instytucji zaangażowanych w podobną działalność i wzywają kompetentne organy do promowania efektywnej współpracy z tymi instytucjami. W rzeczywistości
rządy krajowe mają bezpośredni i pośredni
wpływ na działalność PCI – w niektórych
przypadkach zapewniają ramy prawne
ich funkcjonowania, w innych wspierają
i uznają je oficjalnie, a jeszcze w innych
tworzą wspólne partnerstwa. Jak dotychczas MOP nie zajęła stanowiska dotyczącego sposobu, w jaki służby inspekcji pracy i
PCI mogą współdziałać ze sobą na co
dzień. Niemniej jednak MOP w ciągu ostatnich dziesięcioleci miała możliwość zbadać
różne podejścia do tej współpracy, po-

Inicjatywy sektora prywatnego na rzecz poszanowania prawa definiowane są jako prywatne
mechanizmy dobrowolne do monitorowania
zgodności z ustalonymi
standardami publicznymi (prawo powszechne)
lub prywatnymi (kodeksy postępowania itp.).
Istnieje cała gama rodzajów tych inicjatyw,
jak np. samoocena (systemy zarządzania), audyt (wewnętrzny i zewnętrzny), certyfikacja
i oznakowanie oraz sprawozdawczość publiczna.
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cząwszy od wczesnych doświadczeń związanych z monitorowaniem pracy dzieci w Azji, a później w Afryce i Ameryce
Łacińskiej, aż do walki z pracą przymusową w Ameryce Południowej i promocją lepszej pracy w południowo-wschodnich fabrykach azjatyckich. Liczne projekty MOP albo zostały
umiejscowione i realizowane pomiędzy partnerami publicznymi i prywatnymi, albo ich celem było zbliżenie partnerów
prywatnych i publicznych zajmujących się monitorowaniem
zgodności z przepisami w celu odnalezienia synergii w działaniach. Postrzeganie tych doświadczeń jako przykładów
dobrej współpracy pomiędzy inspekcją i PCI miało stanowić
punkt wyjścia do rozważań ekspertów zaproszonych do Genewy na temat możliwości współpracy sektora publicznego
z prywatnym w działaniach zmierzających do poprawy standardów pracy oraz określenia stanowiska i roli, jaką powinna
odgrywać Międzynarodowa Organizacja Pracy w tym słabo
jeszcze zbadanym obszarze.

W toku debaty
Spotkanie ekspertów, które odbyło się w Międzynarodowym Biurze Pracy w Genewie w dniach 10-12 grudnia 2013 r.,
miało jak zwykle formułę trójstronną. W obradach udział
wzięli pracownicy administracji publicznej (grupa rządowa),
reprezentujący urzędy inspekcji pracy w Polsce, Francji, Stanach Zjednoczonych, Brazylii, Maroku, Jordanii, Indiach
i Afryce Południowej, a także zaproszeni przez MOP przedstawiciele organizacji pracodawców i pracowników, reprezentujący interesy prywatne i związkowe różnych państw
oraz sektorów na szczeblu krajowym i międzynarodowym.
Spotkaniu przewodniczyła Gundla Kvam, reprezentująca
norweski urząd inspekcji pracy. Każdej z grup eksperckich
przewodniczył wybrany w pierwszym dniu spotkania wiceprzewodniczący, który moderował dyskusję podczas spotkań roboczych oraz reprezentował interesy wszystkich jej
członków w trakcie obrad plenarnych zamykających poszczególne dni spotkania.
Dyskusje na spotkaniach roboczych i podczas popołudniowych sesji plenarnych skupiały się wokół następujących
zagadnień, przygotowanych przez MOP przed spotkaniem
i przyjętych przez jego uczestników:
1. Jakie są poglądy państw członkowskich na temat wpływu inicjatyw sektora prywatnego na rzecz poszanowania
prawa (PCI) na warunki pracy w świetle właściwych międzynarodowych standardów pracy? Czy powyższe inicjatywy
weszły w jakąkolwiek interakcję i wywarły negatywny wpływ
na funkcjonowanie systemu inspekcji pracy, a jeżeli tak, to
w jaki sposób?
2. Jakie istnieją możliwości i praktyka skoordynowanych
działań, wymiany informacji, tworzenia relacji partnerskich
itp. pomiędzy PCI a inspekcjami pracy na rzecz wzmocnie-
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nia środków zapewniających przestrzeganie prawa w miejscu pracy?
3. Jaka powinna być rola, jeżeli w ogóle, agencji rządowych (szczególnie administracji i inspekcji pracy) oraz organizacji pracodawców i pracowników w odniesieniu do PCI?
4. Jaką rolę, jeżeli w ogóle, powinna pełnić Międzynarodowa
Organizacja Pracy w odniesieniu do PCI, szczególnie w świetle
nowej działalności programowej MOP na lata 2014-2015, dotyczącej kluczowego obszaru, jakim jest poprawa przestrzegania
prawa w miejscu pracy poprzez inspekcję pracy.
W odniesieniu do pierwszego punktu wszyscy uczestnicy
spotkania podkreślali, że inspekcja pracy jest i powinna pozostać wyłącznie funkcją publiczną. Na szczeblu krajowym należy podejmować wszelkie niezbędne wysiłki w celu wzmocnienia kompetencji inspekcji pracy zarówno w obszarze kontrolno-nadzorczym, jak i egzekucyjnym, zgodnie z zasadami
określonymi w Konwencji MOP o inspekcji pracy w przemyśle
i handlu z 1947 roku (Konwencja nr 81). Jednocześnie konieczne jest stałe wzmacnianie roli, jaką odgrywają pracodawcy i
pracownicy w zapewnianiu przestrzegania prawa na poziomie miejsca pracy. Poprawa zbiorowych stosunków pracy
może przyczyniać się do większego poszanowania prawa.
Wobec dużego zróżnicowania inicjatyw prywatnych na
rzecz poszanowania prawa trwałość tych inicjatyw oraz ich
wpływ na warunki pracy, zdrowie i bezpieczeństwo pracowników, szczególnie w świetle odpowiednich międzynarodowych standardów pracy, powinny być przedmiotem dalszej
dogłębnej analizy. Przestrzeganie prawa na poziomie miejsca pracy jest niezwykle ważnym celem, a wszelkie wysiłki
czynione w tym kierunku powinny być spójne ze standardami i zasadami MOP.
Eksperci rządowi i przedstawiciele pracowników zgodzili
się, że szczególną uwagę należy zwracać na inicjatywy i dobre praktyki w zakresie przestrzegania prawa adresowane
do sektora gospodarki nieformalnej, małych i średnich
przedsiębiorstw oraz łańcucha dostawców. Chociaż dotychczas realizowane inicjatywy koncentrowały się na sektorach
o dużym nakładzie siły roboczej, ciekawe byłoby również objęcie nimi innych sektorów działalności.
Podczas drugiego punktu dyskusji uczestnicy zgodzili się,
że PCI nie są i nie mogą być substytutem inspekcji pracy ani
środkiem na luki w budżecie krajowych organów inspekcji
pracy. Należy szukać synergii tam, gdzie nadrzędne cele PCI
i inspekcji pracy są zbieżne, szczególnie w zakresie warunków pracy. Ważne jest, aby jasno określić i zdefiniować rolę
partnerów społecznych, zaangażowanych w zapewnianie
zgodności z przepisami w odniesieniu do procesów normalizacyjnych, certyfikacyjnych i kontrolnych. Funkcja nadzorcza inspekcji pracy nie może być podzlecana lub przekazywana organizacjom prywatnym. PCI nie mogą wyłączać nikogo z obowiązku poszanowania prawa.
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Wśród różnych inicjatyw prywatnych, takich jak certyfikacja, oznakowanie źródła pochodzenia produktu czy też inne
procesy ewaluacyjne miejsca pracy, ważne jest, aby podczas
ich implementacji starać się zbliżyć do siebie przedstawicieli
pracowników i pracodawców. Na całym świecie istnieje wiele przykładów udanych inicjatyw, których sukces polegał na
bliskiej współpracy sektora prywatnego z inspekcją pracy.
Uznano, że PCI powinny odgrywać rolę uzupełniającą wobec ustawowej działalności inspekcji pracy, pomagając
przedsiębiorstwom osiągnąć wymagany prawem poziom
zgodności z przepisami. Ta koordynacja bądź raczej współpraca, zgodnie z wymogami Konwencji o inspekcji pracy w
przemyśle i handlu z 1947 roku (nr 81) oraz Konwencji o inspekcji pracy w rolnictwie z 1969 roku (nr 129), powinna
opierać się na wymianie informacji, zrównoważonym procesie dyskusji oraz realizacji wspólnych programów z administracją i inspekcją pracy. Dotychczasowe praktyki (wspólne
szkolenia, narzędzia dla pracodawców, przewodniki itp.)
wskazują, że przedmiotowa współpraca jest możliwa i może
przynieść sukces, nie podważając jednocześnie roli i kompetencji przynależnych inspekcji pracy.

Rzeźba
przed siedzibą MOP
W czasie dyskusji na temat trzeciego punktu wszystkie wypowiedzi poszczególnych grup eksperckich dotyczyły istnienia dobrze udokumentowanych praktyk w zakresie skoordynowanych inicjatyw sektora prywatnego z czynnym udziałem innych partnerów społecznych oraz administracji i inspekcji pracy. Mimo iż PCI są z natury dobrowolnym działaniem przedsiębiorców, zasadniczo niezależnym od administracji pracy, fakt ten nie wyklucza ich w żaden sposób z objęcia regulacją. W tym kontekście mocne i skuteczne oraz po-
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siadające właściwe środki służby inspekcji pracy są niezbędnym rozwiązaniem zapewniającym właściwe poradnictwo i
dobre praktyki dla sektora prywatnego. Administracja publiczna powinna być w stanie zapewnić ramowe założenia i
zakres takich inicjatyw, jak również poradnictwo przy ich realizacji, tym bardziej że PCI nie mogą zastępować roli ani
funkcji inspekcji pracy.
Z dyskusji jasno wynikało, że źródłem inicjatyw prywatnych mogą być zarówno pracownicy i pracodawcy, jak i organizacje pozarządowe oraz inne agencje. Współuczestnictwo partnerów społecznych w PCI jest niezwykle ważne,
a zaangażowanie MOP do tej współpracy może zagwarantować bezstronność i trwałość rezultatów tych inicjatyw. Istnieją przykłady inicjatyw jasno pokazujących, że realizacja
PCI w oparciu o dwustronne i trójstronne podejście oraz szeroki zakres tematyczny może przynosić lepsze efekty aniżeli
inne, bardziej standardowe rozwiązania.
Ostatni punkt w dyskusji dotyczył roli, jaką MOP może odgrywać w odniesieniu do inicjatyw sektora prywatnego,
zwłaszcza w świetle nowego programu działań na lata 20142015, w którym kładzie się nacisk na wzmocnienie poszanowania prawa w przedsiębiorstwach poprzez inspekcję pracy.
Zgodzono się, że MOP powinna dalej realizować swoje inicjatywy pomocowe i doradcze, skierowane do systemów administracji i inspekcji pracy, w ścisłej konsultacji z organizacjami pracodawców i pracowników na szczeblu krajowym.
Należy udostępniać międzynarodowe środki potrzebne do
wzmacniania kompetencji inspektorów pracy i pogłębiania
ich specjalistycznej wiedzy na tematy związane z przestrzeganiem prawa w miejscu pracy, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki nieformalnej, jak to określono w Konwencji
o administracji pracy z 1978 roku (nr 150).
Uczestnicy spotkania zgodzili się, że MOP powinna zwracać szczególną uwagę na związek pomiędzy administracją
pracy a PCI, poprzez badania, studia empiryczne i gromadzenie dobrych praktyk. Na szczeblu krajowym możliwa jest
również pomoc Międzynarodowej Organizacji Pracy polegająca na wypracowaniu minimalnych kryteriów, które należałoby stosować, projektując i realizując inicjatywy sektora
prywatnego angażujące partnerów społecznych.
Ustalenia z dyskusji prowadzonych podczas spotkania w
Międzynarodowym Biurze Pracy znajdą się w szczegółowym
raporcie, który po przyjęciu przez jego uczestników zostanie
przekazany oficjalnie Radzie Administracyjnej Międzynarodowej Organizacji Pracy. Rada zdecyduje o jego dalszym wykorzystaniu w ramach nowego programu działań MOP na
lata 2014-2015.
Halina Tulwin
dyrektor Departamentu Prawnego GIP
Robert Jaworski
główny specjalista, Sekcja Współpracy z Zagranicą GIP
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Współczesne wyzwania prawa pracy
Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie we współpracy z partnerami społecznymi od listopada 2013 r. realizował cykl debat pod hasłem „Gospodarka – prawo – społeczeństwo –
zarządzanie”. Podsumowaniem całego przedsięwzięcia było sympozjum „Współczesne wyzwania prawa pracy”, zorganizowane 19 lutego br. na Krakowskiej Akademii im. Andrzeja
Frycza Modrzewskiego.
Spotkania w ramach cyklu odbywały się kolejno na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, Uniwersytecie Jagiellońskim, Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki w Krakowie oraz Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości.
Rozpoczynając sympozjum podsumowujące z udziałem
m.in. wojewody małopolskiego Jerzego Millera, okręgowy
inspektor pracy w Krakowie Tadeusz Fic przypomniał, że w
bieżącym roku przypada podwójny jubileusz: 40-lecie Kodeksu pracy oraz 95-lecie Państwowej Inspekcji Pracy. Obie te
rocznice są okazją nie tylko do podsumowań, ale przede
wszystkim do zwrócenia uwagi na nowe trendy, cele i misję, a
także innowacyjność, dostrzeganą w nowelizacjach Kodeksu
pracy i działalności inspekcji pracy – czego przykładem jest
cykl debat i wieńczące je sympozjum. Z kolei wojewoda małopolski skupił się na wpływie PIP na poziom bezpieczeństwa
pracy, wyraził też uznanie dla jej działalności prewencyjnej.
Główny inspektor pracy Iwona Hickiewicz w liście do
uczestników sympozjum podkreśliła, że: „Misją Państwowej
Inspekcji Pracy jest skuteczne egzekwowanie przepisów prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy, poprzez
efektywne i ukierunkowane kontrole oraz działania prewencyjne, zmierzające do ograniczenia zagrożeń wypadkowych
i poszanowania prawa pracy. Zależy nam na budowaniu
świadomości, że regulacje prawne mają wpływ na komfort
pracy, pośrednio również na życie prywatne. Istotnym również jest uświadomienie społeczeństwu, że stosowanie się
do przepisów prawa pracy opłaca się i jest podstawą funkcjonowania zdrowego rynku i uczciwej konkurencji. […]
Państwowa Inspekcja Pracy podejmuje wszelkie możliwe
kroki, by przepisy Kodeksu pracy nie stanowiły jedynie
efektownych deklaracji, a służyły stronom stosunku pracy
w kształtowaniu przyjaznego środowiska pracy”.
Minister pracy i polityki społecznej Władysław KosiniakKamysz w liście do uczestników, przekazanym przez Roberta
Lisickiego z Departamentu Prawa Pracy MPiPS, zauważył, że
rynek pracy w ostatnich latach przeszedł poważne zmiany,
które w znacznym stopniu wpływają także na stosunki pracy:
„Dostrzegane są nowe wyzwania wynikające ze zróżnicowania sposobów wykonywania pracy – w szczególności rozwój
sektora usług, zmieniających się potrzeb pracodawców i pra-
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cowników. […] Jednym z podstawowych wyzwań, które istnieją w zakresie indywidualnych stosunków pracy, jest tworzenie regulacji z zakresu czasu pracy, które odpowiadałyby
zarówno interesom pracodawców, działających w trudnych
warunkach gospodarki rynkowej i kryzysów na rynkach finansowych, z czym wiąże się stała konieczność utrzymywania
konkurencyjności, jak i interesom pracowników, którzy muszą
godzić pracę z obowiązkami pozazawodowymi. […] Kolejnym
wyzwaniem, związanym chociażby z niekorzystnymi zmianami demograficznymi, jest prowadzenie polityki prorodzinnej,
która na gruncie prawa pracy, może polegać na przyznawaniu
pracownikom uprawnień rodzicielskich umożliwiających łączenie pracy z wychowywaniem dzieci, tak by nie musieli oni
dokonywać wyboru między jednym a drugim”.

W stronę zmian
Zarówno cały cykl debat, jak i podsumowujące sympozjum miały przybliżyć uczestnikom najnowsze zmiany w prawie pracy, zwrócić uwagę na to, że właściwe relacje w środowisku pracy możliwe są tylko wtedy, gdy pracodawcy i pracownicy przestrzegają przepisów prawa pracy. Istotnym założeniem wydarzenia było także podkreślenie konieczności

współpracy pomiędzy wszystkimi uczestnikami rynku pracy,
albowiem tylko wtedy możliwe będzie osiągnięcie wysokiego poziomu kultury pracy. Próbowano odpowiedzieć na pytania, jaka jest kondycja polskiego prawa pracy, jakie wyzwania stoją przed prawem pracy, w jakim kierunku będą zmierzały kolejne zmiany.
Prelegenci podkreślali, że współczesne prawo pracy dąży
do wyrównywania pozycji pracowników i pracodawców w
stosunku pracy, niemniej jednak nowe okoliczności i zmieniające się przepisy powodują powstawanie nowych obowiązków. Zwracano uwagę na konieczność ochrony godności pracownika oraz jego dóbr osobistych. Często mówiono
też o zjawisku mobbingu, problematyce kontroli pracowników, ochronie danych osobowych podczas zatrudnienia,
a także kwestii bezpieczeństwa i higieny pracy.
Wiedza z zakresu prawa pracy jest niezbędna, by dobrze
odnaleźć się na rynku pracy. Jeśli pracownik chce być partnerem dla swojego pracodawcy, powinien wiedzieć, jakie są
różnice między poszczególnymi rodzajami umów, na podstawie których będzie mógł podjąć pracę, znać swoje prawa
i obowiązki. Jednocześnie nie może akceptować tzw. pracy
na czarno lub pracy bez wynagrodzenia. Powinien traktować
poważnie wymogi związane z bezpieczeństwem pracy, myśleć o zdrowiu w pracy zarówno swoim, jak i swoich współpracowników, współtworzyć w swoim środowisku kulturę
praworządności i bezpieczeństwa pracy. W państwie prawa
prawo pracy musi być przestrzegane, a regulacje Kodeksu
pracy to podstawa dla zdrowej konkurencji – to przesłanie
sympozjum oraz programu prewencyjnego „Zanim podejmiesz pracę”, w ramach którego OIP w Krakowie zorganizował całe przedsięwzięcie.
Podczas sympozjum zabrało głos wielu prelegentów, a ich
wystąpienia dotyczyły bardzo różnych zagadnień związanych z poruszaną tematyką prawa pracy:

● mgr Wojciech Dyląg, OIP w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński: „Obowiązki pracodawców w świetle współczesnego kierunku zmian w prawie pracy”, zagadnienia wybrane;
● dr Maria Bosak, Uniwersytet Rzeszowski: „Mobbing jako
aktualne wyzwanie polskiego prawa pracy”;
● dr hab. Helena Szewczyk, Uniwersytet Śląski: „Przeciwdziałanie mobbingowi w sektorze publicznym jako współczesne wyzwanie prawa pracy”;
● dr Paweł Litwiński, Instytut Allerhanda w Krakowie: „Zasady ochrony prywatności i danych osobowych pracownika”;
● dr Magdalena Kuba, Uniwersytet Łódzki: „O potrzebie
uregulowania zasad wykonywania kontroli pracownika – refleksje na tle rezultatów badań empirycznych”;
● mgr Żaklina Pawlak-Iwińska, OPTeam S.A.: „Prawo pracy
a współczesny biznes. Czyli: Czy te buty nie są za małe?”;
● dr Barbara Krzyśków, Centralny Instytut Ochrony Pracy
– Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie: „Bezpieczeństwo i higiena pracy na zmieniającym się rynku pracy”;
● dr Justyna Czerniak-Swędzioł, Uniwersytet Jagielloński:
„Uprawnienia związane z rodzicielstwem w świetle najnowszych zmian Kodeksu pracy”;
● mgr Patrycja Pawlak, Uniwersytet Jagielloński: „Budowanie świadomości pracowniczej jako odpowiedź na patologie tzw. rynku pracodawcy”;
● mgr Michał Skóra, Uniwersytet Rzeszowski: „Telepraca
współczesnym wyzwaniem prawa pracy”;
● mgr Maciej Jarota, Katolicki Uniwersytet Lubelski: „Spór
zbiorowy w Kodeksie pracy czy w odrębnej ustawie? Kierunki propozycji zmian w zakresie rozwiązywania sporów zbiorowych w Polsce w kontekście europejskich regulacji prawnych”;
● mgr Jakub Murszewski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu: „Rozbieżności pomiędzy teorią a praktyką - rozważania na tle wypadku przy pracy”;
● mgr Marcin Kiełbasa, Uniwersytet Jagielloński: „Delegowanie pracowników w Unii Europejskiej wg propozycji nowej dyrektywy wykonawczej – ochrona praw pracowników
czy naruszenie swobody świadczenia usług na rynku wewnętrznym UE?”.
W spotkaniu wzięło udział ponad 200 uczestników, m.in.
przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej,
Głównego Inspektoratu Pracy, Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego, stacji sanitarno-epidemiologicznych, uczelni wyższych, organizacji pracodawców
i pracowników, związków zawodowych, przedsiębiorcy, pracodawcy, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, oświaty, studenci. Pomysłodawcą i koordynatorem sympozjum był Wojciech Dyląg, rzecznik prasowy OIP w Krakowie.

Wojciech Dyląg
OIP Kraków
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Ewa Wojtalewicz

Prawo i praktyka

Podróże służbowe

Zmiany w gospodarce
rynkowej, otwarcie zagranicznego rynku pracy i coraz częściej występująca praca mobilna
powodują, że przepisy
prawa regulujące kwestie podróży służbowych nie nadążają za
tym, co przynosi życie.
Potwierdza to bogate
w tej materii orzecznictwo sądowe, a także niekiedy sprzeczne ze sobą
interpretacje urzędów.
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Wysokość oraz warunki ustalania należności na pokrycie kosztów związanych z
podróżą służbową od 1 marca ubiegłego
roku reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia
2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery
budżetowej z tytułu podróży służbowej
(Dz.U. z 2013 r., poz. 167). Rozporządzenie
to zastąpiło dwa dotychczasowe akty wykonawcze obowiązujące do 28 lutego 2013
roku, tj. rozporządzenia MPiPS z dnia 19
grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz
warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w
państwowej lub samorządowej jednostce
sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami
kraju.
Warunki wypłacania należności z tytułu
podróży służbowej pracownikom spoza
sektora budżetowego określa się w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie
wynagradzania albo w umowie o pracę, jeśli pracodawca nie jest objęty układem
zbiorowym pracy bądź nie jest obowiązany
do ustalenia regulaminu wynagradzania
(art. 775 §§ 3-5 k.p.). Postanowienia w tej
sprawie nie mogą ustalać diety za dobę podróży służbowej na obszarze kraju i poza
jego granicami w wysokości niższej niż dieta z tytułu podróży służbowej na obszarze
kraju ustalona dla pracownika sfery budżetowej. W przypadku gdy układ zbiorowy
pracy, regulamin wynagradzania lub umowa o pracę nie zawiera tych postanowień,

pracownikowi przysługują należności na
pokrycie kosztów podróży służbowej według zasad ustalonych dla pracowników
sfery budżetowej. Wydawałoby się to oczywiste, ale jednak nie jest dla wszystkich.
Stąd między innymi wyrok Sądu Najwyższego – Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 14 maja
2012 r. (II PK 230/11, Legali), zgodnie z którym pracodawca nie może w regulaminie
wynagradzania pozbawić pracownika diety za podróże służbowe, wskazując, że
otrzymywane wynagrodzenie rekompensuje mu poniesione w podróży służbowej
zwiększone koszty utrzymania.
A zatem od 1 marca ub.r. dieta z tytułu zarówno krajowej, jak i zagranicznej podróży
służbowej dla pracowników zatrudnionych
poza sektorem budżetowym nie może być
niższa niż 30 zł. Pozostałe warunki wypłacania należności z tytułu podróży służbowych
(w tym np. czas i termin ich wypłaty) pracodawcy mogą kształtować dowolnie. Z reguły
kierują się przy tym ograniczeniami wynikającymi z przepisów o podatku dochodowym
i o ubezpieczeniu społecznym, które w przypadku ustalenia diet i innych należności z tytułu podróży służbowej w wysokości wyższej, niż to wynika z rozporządzenia dla pracowników sektora budżetowego, nakazują
zapłatę podatku i składek ZUS od zaistniałej
nadwyżki. Przepis art. 775 §§ 3-5 k.p. na mocy
przepisu art. 21a ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz.U.
z 2012 r., poz. 1155, ze zm.) stosuje się także
do podróży służbowych kierowców, w tym
kierowców w ruchu międzynarodowym.
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Podróże na przełomie ustaw
Wprowadzając nowe rozporządzenie, wspólne dla krajowej i zagranicznej podróży służbowej, ustawodawca
nie przewidział okresu przejściowego,
który wskazywałby, jak rozliczyć podróże służbowe odbywające się na
przełomie lutego i marca.
Z jednej strony, biorąc pod uwagę, że
bez upoważnienia wynikającego z
przepisu przejściowego nie można stosować do danego stanu faktycznego
regulacji nieobowiązującej w momencie jego wystąpienia, dietę z tytułu podróży odbywanej w dobie z lutego na
marzec ub.r. należałoby rozliczyć według starej stawki za czas do godziny
24.00 dnia 28 lutego i według nowej
stawki za czas od godz. 0.00 dnia 1 marca. Jest to rozwiązanie powodujące
sztuczny podział doby, w obrębie której rozliczana jest jedna podróż służbowa. Konsekwencją tego będzie niezgodne z obecną i poprzednimi regulacjami naliczenie diet bądź nienaliczenie ich w ogóle.
Z drugiej strony, biorąc pod uwagę
treść wskazanego rozporządzenia, należy stwierdzić, że dieta naliczana jest w
proporcji zależnej od liczby pełnych i
niepełnych dób trwania podróży służbowej, liczonych od momentu rozpoczęcia podróży (wyjazdu) do momentu
jej zakończenia (powrotu) po wykonaniu zadania służbowego. Należałoby
przy tym wziąć pod uwagę treść wyroku
NSA w Lublinie z dnia 22 marca 2000
roku (sygn. akt I SA/Lu 1747/98), w którym sąd orzekł, że czas podróży służbowej liczy się w sposób ciągły bez
uwzględnienia pory dziennej czy nocnej, godziny zmiany dat itp., a dobę stanowi czas każdych 24 godzin niezależnie od godziny, w której ten okres się zaczyna. Doba podróży służbowej jest
oderwana od dób astronomicznych,
a tym bardziej od doby pracowniczej i liczy się ją w taki sposób podczas rozliczania należności z tytułu podróży służbowej. W związku z tym naliczenie diety
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za dobę podróży służbowej na przełomie lutego i marca 2013 r. powinno było
odbyć się według starej stawki.

Teoria i praktyka
Zgodnie z treścią przepisu art. 775 § 1
k.p., aby mieć do czynienia z podróżą
służbową, muszą zaistnieć jednocześnie następujące okoliczności: pracownik musi otrzymać od pracodawcy polecenie wyjazdu służbowego; celem
wyjazdu jest wykonanie przez pracownika zadania służbowego określonego
przez pracodawcę; zadanie służbowe
ma być wykonywane poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałym miejscem
pracy pracownika. W odniesieniu do
pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowców wykonujących
przewóz drogowy stosuje się definicję
podróży służbowej wskazaną przepisem art. 2 pkt 7 wspomnianej ustawy o
czasie pracy kierowców. Podróżą służbową takiego kierowcy jest każde zadanie służbowe polegające na wykonywaniu na polecenie pracodawcy
przewozu drogowego lub wyjazdu w
celu wykonania takiego przewozu
poza miejscowość, w której znajduje
się siedziba pracodawcy bądź poza
inne miejsca prowadzenia działalności
przez pracodawcę, w szczególności filie, przedstawicielstwa i oddziały. Jak
niedoskonałe i budzące wiele wątpliwości są obie przywołane definicje podróży służbowej wiedzą doskonale inspektorzy pracy rozpatrujący skargi
pracownicze dotykające tej materii, a
szczególnie skargi kierowców, przedstawicieli handlowych i pracowników
budowlanych, w tym zatrudnionych
poza granicami kraju.
Z pewnością trzeba docenić starania
ustawodawcy zmierzające do uregulowania i doprecyzowania przepisów
prawa, niemniej jednak nadal nie doczekaliśmy się konkretnego zapisu dotyczącego np. wymogu zachowania
pisemnej formy polecenia pracowni-

kowi przez pracodawcę odbycia podróży służbowej. Wiadomo, że pracodawca ma wydać polecenie, określić w nim cel
podróży (zadanie służbowe do wykonania), środek transportu właściwy do odbycia podróży, rodzaj i klasę tego
środka transportu, miejscowość rozpoczęcia i zakończenia
podróży, kraj bądź kraje docelowe podróży służbowej. Pracodawca może uznać za miejscowość rozpoczęcia lub zakończenia podróży krajowej miejscowość pobytu stałego
lub czasowego pracownika. Żaden przepis prawa nie nakłada obowiązku, aby polecenie wyjazdu służbowego miało
formę pisemną. W praktyce przysparza to wielu problemów
w ustaleniu stanu faktycznego, choć większość przedsiębiorców w jakiś sposób dokumentuje jednak fakt odbycia
podróży służbowej przez pracownika. Wynika to także z konieczności rozliczenia się z podatku dochodowego, z którego zwolnione są diety i inne należności z tytułu podróży tylko do wysokości określonych w rozporządzeniu MPiPS
z dnia 29 stycznia 2013 r.
Wyrokiem z dnia 26 stycznia 2007 r. (sygn. akt I SA/Wr
1332/06) WSA we Wrocławiu uznał, że „powierzenie pracownikowi przez pracodawcę wykonania określonego zadania
służbowego poza stałym miejscem pracy wymaga odpowiedniego udokumentowania, takim dokumentem najczęściej jest polecenie wyjazdu służbowego (delegacja)”. O tym,
co jest, a co nie jest stałym miejscem pracy pracownika, sądy
wypowiadały się wielokrotnie. Często jednak pracodawcy
określają miejscowość rozpoczęcia czy zakończenia podróży
miejscowością pobytu stałego lub pobytu czasowego pracownika. Poza tym, zgodnie z przepisem § 7 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia MPiPS, dieta nie przysługuje za czas delegowania do miejscowości pobytu stałego lub czasowego pracownika. Prawo pracy nie definiuje pobytu stałego czy czasowego. Nie definiuje ich także prawo cywilne, choć określenie
„pobyt stały” występuje w nomenklaturze tej dyscypliny. Definicję taką zawierają przepisy art. 6 i art. 7 ustawy z dnia 10
kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych
(Dz.U. z 1974 r. Nr 14, poz. 85, ze zm.). W świetle tej ustawy
„pobytem stałym jest zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania”, z kolei pobytem czasowym jest „przebywanie bez zamiaru zmiany miejsca pobytu stałego w innej miejscowości
pod oznaczonym adresem lub w tej samej miejscowości, lecz
pod innym adresem”.
Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 11 października 2005 r.
uznał, że w rozumieniu przepisów rozporządzenia MPiPS w
sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (rozporządzenie
obowiązywało do 28 lutego 2013 r.) miejscowość, w której
pracodawca udostępnił pracownikowi nieodpłatnie lokal
mieszkalny i w której pracownik faktycznie przebywał, choćby bez zamiaru stałego tam pobytu, bez względu na dopeł-
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nienie obowiązku meldunkowego, jest miejscowością czasowego pobytu pracownika.
Wprowadzając z dniem 1 marca 2013 r. nowe rozporządzenie w sprawie należności z tytułu podróży służbowej, ustawodawca podjął również próbę uregulowania kwestii podróży krajowych odbywających się w związku z zagraniczną,
tj. gdy podróż zagraniczna jest poprzedzona i zakończona
podróżą krajową. Wątpliwość polegała na tym, czy krajowe
odcinki podróży przed podróżą zagraniczną i po niej rozliczać jako jedną czy jako dwie oddzielne podróże krajowe.
Obecnie, zgodnie z przepisem § 21 rozporządzenia, w przypadku odbywania podróży zagranicznej w połączeniu
z przejazdem na terenie kraju, przepisy rozdziału 2 rozporządzenia dotyczące podróży krajowej stosuje się odpowiednio. Niestety zapis ten nie rozwiewa wątpliwości w tej materii. W poprzednim stanie prawnym GIP stwierdził, w stanowisku z dnia 2 lutego 2009 r. (GPP-417-4560-10/09/PE/RP), że
krajowe odcinki zagranicznej podróży służbowej należy
traktować oddzielnie, chyba że przypadają one w tej samej
dobie podróży, wówczas można je uznać za całość. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w lutym 2009 r. wyraziło w
tej sprawie odmienny pogląd. W piśmie z dnia 21 maja 2013
r. (DPR-V-4280-14BW/TW/13) ministerstwo przedstawiło pogląd, że w przypadku odbywania podróży służbowej w połączeniu z przejazdem na obszarze kraju, odcinki podróży krajowej należy traktować oddzielnie. W ocenie ministerstwa
rozpoczęcie podróży zagranicznej w chwili przekroczenia
granicy polskiej oznacza przerwanie czasu trwania podróży
krajowej.

Rozliczanie kosztów
Jedną ze zmian, jakie wprowadzono od 1 marca 2013 r.
w zakresie rozliczania podróży służbowych, jest przypisanie
do poszczególnych posiłków określonej części diety w „delegacji” krajowej, tj. śniadanie i kolacja – po 25% diety, obiad –
50% diety. Zapewnienie pracownikowi tych trzech posiłków
w czasie podróży krajowej wyczerpuje 100% diety. Dieta w
podróży krajowej ulega zmniejszeniu o koszt zapewnionego
przez pracodawcę bezpłatnego posiłku, przyjmując koszty
posiłków jak wskazano. Nie jest jednak uregulowana kwestia, czy w przypadku, gdy pracownikowi z uwagi na czas
trwania podróży krajowej przysługuje połowa diety, pomniejsza się ją o określony procent od całej diety czy od jej
połowy za dany posiłek.
W przytoczonym już piśmie z dnia 21 maja 2013 r. MPiPS
wyraża pogląd, że w przypadku, gdy podróż służbowa trwała od 8 do 12 godzin, a pracownik miał zapewniony obiad,
należność z tytułu diety nie występuje. Należna w tym przypadku połowa diety, obecnie 15 zł, zostanie pomniejszona
o koszt obiadu, czyli 15 zł (50% z 30 zł).
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Stanowisko to wydaje się kontrowersyjne z uwagi na to, że
● wprowadzenie zapisu ustalającego kurs waluty dla ceprzepisy rozporządzenia wskazują konkretnie sytuacje, kie- lów rozliczenia zaliczki na poczet kosztów podróży zagrady dieta nie przysługuje; w tym katalogu opisanej sytuacji nicznej oraz innych należności z nią związanych. Ogólnie
nie ma. Co do zasady bowiem w podróży krajowej dieta nie rzecz biorąc, rozliczenie kosztów zagranicznej podróży służprzysługuje: jeśli pracownikowi zapewniono bezpłatne cało- bowej, w tym zaliczki udzielonej pracownikowi, ma być dodzienne wyżywienie (w takiej sytuacji w czasie podróży za- konywane według średniego kursu złotego określonego
granicznej przysługuje 25% diety), za czas delegowania do przez NBP z dnia wypłaty zaliczki. Co w przypadku, gdy pramiejscowości pobytu stałego lub czasowego pracownika cownik zaliczki nie otrzymał albo brakuje potwierdzenia
oraz w przypadku, o którym mowa w art. 10 rozporządzenia, daty wypłaty zaliczki? Nowe rozporządzenie takiej sytuacji
a także gdy podróż trwała mniej niż 8 godzin. W opisanym nie przewiduje i nie reguluje. Wydaje się, że w przypadku poprzypadku żadna z sytuacji wyłączających prawo pracowni- dróży służbowej poza granicami kraju ustawodawca uznał,
ka do diety z tytułu podróży krajowej nie występuje. Dlatego że pracownik zaliczkę otrzymuje obligatoryjnie. Przy podrówydaje się uzasadnione, żeby pomniejszać
dietę z tytułu podróży krajowej o procent
Podczas kontroli związanych z rozliczaniem podróży służboprzypisany danemu posiłkowi wyliczony
wych pracowników należy też pamiętać, że diety i inne należod całej bądź od połowy diety, w zależności
ności z tytułu podróży służbowych nie są wynagrodzeniem praod czasu trwania podróży.
cownika za pracę. Stąd żaden przepis Kodeksu pracy dotyczący
Należy też zauważyć, że ustawodawca
wynagrodzeń za pracę nie odnosi się do tych należności.
wprowadził z dniem 1 marca 2013 r. regulację, zgodnie z którą dietę w podróży krajowej pomniejsza się o koszt danego posiłku w przypadku, gdy ży służbowej odbywanej na obszarze kraju zaliczka wypłacawliczony jest on w koszt usługi hotelarskiej. W poprzednim na jest pracownikowi na jego wniosek (w świetle rozporząstanie prawnym sytuacja ta nie była wprost uregulowana.
dzenia wniosek też nie musi mieć formy pisemnej).
Inne zmiany w rozliczaniu kosztów podróży służbowych,
Podczas kontroli związanych z rozliczaniem podróży służwprowadzone nowym rozporządzeniem, to w szczególności: bowych pracowników należy też pamiętać, że diety i inne
● podwyższenie kwot diet z tytułu podróży krajowej i zanależności z tytułu podróży służbowych nie są wynagrodzegranicznej, a tym samym także pochodnych (ryczałt na do- niem pracownika za pracę. Stąd żaden przepis Kodeksu prajazdy i ryczałt noclegowy);
cy dotyczący wynagrodzeń za pracę nie odnosi się do tych
● zniesienie przywileju polegającego na podwyższeniu
należności – chodzi m.in. o terminowość wypłaty i o ochronę
diety o 25% dla pracowników wyjeżdżających w charakterze tych należności przed potrąceniami, takimi sformułowaniakuriera dyplomatycznego;
mi posługują się bowiem kierowcy składający do PIP skargi
● podwyższenie limitów noclegowych przy podróżach
na swoich pracodawców, którzy według nich nie wypłacają
zagranicznych;
im diet w terminie i dokonują potrąceń z diet.
● wprowadzenie „limitu noclegowego” przy podróży kraInspektor pracy nie może tu zastosować przepisu art. 94
jowej, tj. nie więcej niż 20-krotność stawki diety (maksymal- pkt 5 czy art. 87 i nast. k.p., tylko poprzez przepis art. 300 k.p.
nie 600 zł za dobę hotelową);
zastosować przepisy prawa cywilnego. Te natomiast stano● wprowadzenie możliwości wskazania więcej niż jednego
wią, że nie podlegają egzekucji sumy i świadczenia w natupaństwa docelowego w podróży zagranicznej. Możliwość tę rze wyasygnowane na pokrycie wydatków lub wyjazdów w
zapisano jako przywilej, a nie obowiązek pracodawcy, choćby sprawach służbowych (czyli np. diety) – art. 831 § 1 pkt 1 Kopodróż służbowa faktycznie odbywała się do kilku krajów;
deksu postępowania cywilnego. A zgodnie z przepisem art.
● zmiana waluty z dolara na euro dla niektórych diet z ty505 Kodeksu cywilnego wierzytelności nie podlegających
tułu podróży zagranicznych (np. w Rosji, Białorusi);
zajęciu nie można umorzyć poprzez potrącenie z wierzytel● możliwość złożenia przez pracownika oświadczenia o
ności wzajemnej (tj. jeżeli dwie osoby są wobec siebie dłużokolicznościach mających wpływ na prawo do diet, ryczał- nikami i wierzycielami). Działania pracodawców polegające
tów itd., rozszerzając jednocześnie katalog dokumentów po- na „potrącaniu” wierzytelności (np. „przepały”, uszkodzenie
twierdzających poniesione przez pracownika wydatki. Kata- pojazdu bądź towaru, który kierowca-pracownik transportolog wydatków dodatkowych związanych z podróżą służbo- wał) z diet należnych pracownikom nie znajdują uzasadniewą został otwarty, częściowo wedle uznania pracodawcy. nia w obowiązujących przepisach prawa.
Dano też pracownikowi możliwość złożenia oświadczenia o
poniesionych wydatkach w sytuacji, gdy np. zagubił on dostarszy inspektor pracy – specjalista Ewa Wojtalewicz
kument potwierdzający wydatek;
OIP Warszawa, Oddział Płock
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Z inspektorskiej praktyki

Wygrana w dwóch instancjach
Ustalenie, że na stanowiskach sprzedawcy i magazyniera zatrudniano w ramach umowy o pracę
zamiast umowy-zlecenia, okazało się trudniejsze,
niż mogło się wydawać w chwili złożenia pozwów
do sądu pracy przez inspektora pracy, ale ostatecznie wygrana przyniosła satysfakcję i zadowolenie, że czas poświęcony tej sprawie nie został
zmarnowany.
W polskim systemie prawnym możliwe jest zarobkowanie
poprzez świadczenie pracy na podstawie umowy o pracę
oraz poprzez pracę na podstawie umów cywilnoprawnych,
przede wszystkim umowy o dzieło i umowy-zlecenia. Umowa o pracę jest chroniona przez regulacje bardziej rygorystyczne, zawarte w Kodeksie pracy, natomiast umowy cywilnoprawne podlegają reżimowi Kodeksu cywilnego.
Umowa-zlecenie ma obecnie bardzo szerokie zastosowanie w obrocie gospodarczym. Często jest wykorzystywana
przez przedsiębiorców jako umowa, która zastępuje umowę
o pracę. Wynika to z tego, iż co do zasady faktyczny efekt wykonywania pracy przez zleceniobiorcę jest taki sam jak wykonywania jej przez pracownika. W obu bowiem przypadkach podmiot wykonujący określone czynności otrzymuje
wynagrodzenie nie za efekt pracy, ale za fakt starannego
działania przy wykonywaniu pracy. Oznacza to, że wykonywanie czynności niekoniecznie musi być zwieńczone określonym, z góry zamierzonym rezultatem. Co więcej, osoba
świadcząca określone czynności na podstawie umowy-zlecenia jest zdecydowanie tańsza niż pracownik zatrudniony
na podstawie umowy o pracę. Pracodawcy zawierają umowy-zlecenia chętniej niż umowy o pracę, ponieważ – choć
przy umowie-zleceniu pracodawca także ma obowiązki
w zakresie bhp, a od wynagrodzenia nalicza się składki ZUS
– swoboda w zakresie rozwiązania umowy, regulacji czasu
pracy czy wynagrodzenia jest dla zatrudniających bardzo
atrakcyjna.
Mimo że umowy-zlecenia zwykle są mniej korzystne od
umów o pracę, wiele osób godzi się na nie z braku innych
możliwości zatrudnienia. Część spraw dotyczących zawarcia
umowy cywilnoprawnej zamiast umowy o pracę znajduje
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swój finał w sądzie pracy. Jeżeli sąd uzna, że zleceniobiorca
faktycznie był pracownikiem, pracodawca ponosi wszelkie
tego konsekwencje, w tym wypłatę ekwiwalentu za urlop,
wynagrodzenia chorobowego, wyrównanie do wysokości
minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Pracodawcy często zawierają umowy-zlecenia z naruszeniem art. 22 § 12 Kodeksu pracy. Umowa-zlecenie jest faktycznie umową o pracę, jeżeli zawiera ustalenia co do czasu, miejsca i sposobu wykonania zlecenia, a jej wykonanie odbywa się
pod kierownictwem typowym dla relacji pracownik – pracodawca. Zleceniobiorcy nie można bowiem traktować jak podwładnego. Zleceniodawca może dawać wskazówki co do sposobu wykonania zlecenia, ale nie mogą one mieć charakteru
wiążącego, co daje zleceniobiorcy większą autonomię w wyborze sposobu wykonywania zadania. Zlecenie nie może
mieć charakteru ciągłości cechującej stosunek pracy.

Pierwsza batalia o umowy
Inspektor pracy przeprowadził w salonie jednej z sieci
odzieżowych w Pile dwie kontrole, tj. w lutym 2010 r. oraz na
przełomie marca i kwietnia 2010 r. W toku przeprowadzonych kontroli na podstawie przesłuchania 15 osób wykonujących pracę na stanowisku sprzedawcy i 2 osób wykonujących pracę na stanowisku magazyniera w ramach umowyzlecenia oraz na podstawie przedłożonej przez pracodawcę
dokumentacji dotyczącej czasu pracy inspektor pracy
stwierdził, że wykonywana przez nich praca miała cechy stosunku pracy. Za zgodą tych osób w kwietniu 2010 r. skierował do Sądu Rejonowego w Pile 17 pozwów o ustalenie stosunku pracy.
Pierwsza rozprawa w przedmiotowej sprawie odbyła się
w lipcu 2010 r. Pozwany, zastępowany w toku procesu przez
pełnomocnika – radcę prawnego, w pismach procesowych
stanowiących odpowiedzi na pozwy wniósł o oddalenie powództw w całości oraz o zasądzenie zwrotu kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. W uzasadnieniu swojego stanowiska procesowego pozwany wskazywał, że w okresie spornym nie łączyły go umowy o pracę z
żadnym z powodów. W ocenie pozwanego wszystkie te oso-
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by wprawdzie świadczyły pracę w prowadzonym przez niego salonie sprzedaży, wykonując czynności sprzedawcy lub
magazyniera według ustalonych grafików oraz w określonych godzinach, ale nie była to praca w warunkach podporządkowania, a tym samym w ramach stosunku pracy, zaś zakres rzeczywiście wykonywanych przez nich czynności był
znacznie węższy aniżeli pisemne zakresy ich obowiązków.
Pozwany wskazywał ponadto, że wszystkie te osoby podpisywały rachunki za wykonane zlecenia i nie korzystały z urlopów wypoczynkowych, co w ocenie pozwanego oznaczało,
że nie pozostawały w stosunku pracy.
Postępowanie toczyło się w stosunku do dwóch osób wybranych przez sąd rejonowy, tj. sprzedawcy i magazyniera. Zakończyło się wyrokiem Sądu Rejonowego w Pile Wydział IV
Pracy – Sąd Pracy z dnia 24 maja 2011 r. Sąd na podstawie zebranego materiału dowodowego ustalił, że obie osoby były
zatrudnione u pozwanego na umowę o pracę na czas określony w pełnym wymiarze czasu pracy za minimalnym wynagrodzeniem. Jednocześnie sąd nakazał ściągnąć od pozwanego
na rzecz Skarbu Państwa należność z tytułu opłaty sądowej od
pozwu, od uiszczenia której powodowie są zwolnieni z urzędu. Sąd ustalił, że powodowie podczas zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej (umowy-zlecenia) pracowali
w warunkach podporządkowania, w ściśle określonych godzinach pracy, podpisując listy obecności, byli także zobowiązani
stosować się do wymaganego przez pozwanego stroju, tzw.
dress code. Ustalono też, że inspektor pracy po przeprowadzeniu czynności kontrolnych – po przesłuchaniu osób zatrudnionych przez pozwanego, po analizie faktycznie wykonywanych przez nich czynności i warunków, w jakich mieli wykonywać formalnie zawarte umowy-zlecenia, po analizie ich
list płac i grafików pracy – dwukrotnie wydał środki prawne
polecające pozwanemu zastąpienie zatrudnienia na zlecenie
umowami o pracę oraz dwukrotnie nałożył na pozwanego
mandat. Pozwany mandaty zapłacił i nie odwoływał się od
ustaleń Państwowej Inspekcji Pracy.
Sąd pierwszej instancji ostatecznie wskazał, że powodów
w okresach spornych łączył z pozwanym stosunek pracy. W
ocenie sądu wybranych dwóch powodów pracowało u pozwanego za określonym wynagrodzeniem jako sprzedawca
oraz magazynier, w warunkach podporządkowania podczas
wykonywania tych prac, wykonując jednocześnie polecenia
przełożonych, a także stosując się do ustalonego czasu pracy
i ubioru, co stanowiło zatrudnienie w warunkach określonych w art. 22 § 1 k.p., a więc w ramach stosunku pracy.
Pozwany w dniu 29 czerwca 2011 r. złożył do Sądu Okręgowego w Poznaniu apelację, wnosząc o zmianę wyroku poprzez oddalenie powództwa w całości, ewentualnie o uchylenie zaskarżonego wyroku w powyższym zakresie i przekazanie do ponownego rozpoznania sądowi pierwszej instancji.
Zaskarżonemu wyrokowi Sądu Rejonowego w Pile zarzucono:
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● naruszenie art. 3 k.p.c. w związku z art. 232 k.p.c., polegające na dopuszczeniu przez sąd z urzędu szeregu dowodów niewskazanych przez strony, tj. dowodu zeznań świadków, dokumentów, do których złożenia zobowiązany był pozwany, co doprowadziło do naruszenia prawa do bezstronnego sądu i odpowiadającego mu obowiązku przestrzegania zasady równego traktowania stron, wyrażonego w art. 32
ust 1 i art. 45 ust. 1 Konstytucji RP oraz art. 6 Konwencji o
ochronie praw człowieka i podstawowych wolności;
● naruszenie przepisów postępowania, tj. art. 233 § 1
k.p.c., poprzez przeprowadzenie przez sąd dowolnej i wybiórczej oceny zebranego materiału dowodowego i dokonanie ustaleń sprzecznych z zebranym materiałem dowodowym, co w istocie rzeczy prowadzi do nierozpoznania przez
sąd istoty sprawy.
Inspektor pracy obecny na rozprawie apelacyjnej wnosił o
oddalenie apelacji w całości. W jego ocenie, wbrew twierdzeniom pozwanego, zasada kontradyktoryjności nie została naruszona przez sąd pierwszej instancji. Ponadto inspektor uważał, że nie można zgodzić się ze stwierdzeniem strony pozwanej, że sąd pierwszej instancji dokonał wybiórczej i dowolnej
oceny materiału dowodowego, która w konsekwencji doprowadzić miała do ustaleń sprzecznych z zebranym w sprawie
materiałem dowodowym i brakiem rozstrzygnięcia co do istoty sprawy. Sąd okręgowy wyrokiem z dnia 12 sierpnia 2011 r.
ustalił, że apelacja pozwanego okazała się niezasadna. Podzielił ustalenia faktyczne i rozważania prawne sądu pierwszej instancji, które legły u podstaw uwzględnienia powództw o
ustalenie istnienia stosunku pracy w okresach spornych, uznając je tym samym za własne. Ponadto w odniesieniu do podniesionych zarzutów apelacyjnych sąd uznał dodatkowo, że
nie jest możliwe prawidłowe rozstrzygnięcie niniejszego sporu tylko na zasadzie bezwarunkowego, wręcz automatycznego odwołania się do dorobku orzecznictwa Sądu Najwyższego, bez szczegółowego odniesienia się do konkretnych okoliczności faktycznych, które wystąpiły w przedmiotowej sprawie, a w szczególności bez odniesienia się do treści obowiązującego art. 22 par. 1 i 11 k.p. Zdaniem sądu podkreślenia wymaga, że autonomiczna wola stron co do rodzaju zawieranej
umowy, a więc zatrudniania na podstawie umowy o pracę czy
też cywilnoprawnej umowy-zlecenia, ulega znacznemu ograniczeniu przez treść wspomnianej regulacji, która bezwzględnie, w razie stwierdzenia okoliczności przewidzianych w dyspozycji tej normy, nakazuje kwalifikować dany stosunek prawny właśnie jako stosunek pracy.
Sąd okręgowy nie podzielił również stanowiska pozwanego, że ocena materiału dowodowego dokonana przez sąd
pierwszej instancji nie pozostaje pod ochroną art. 233 § 1
k.p.c. Zgodnie bowiem z tym przepisem sąd ocenia wiarygodność i moc dowodów według własnego przekonania, na
podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego mate-
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riału. Sąd zauważył na podstawie zgromadzonych dowodów, że rzeczywistym powodem zmiany przez pozwanego
umów o pracę na umowy-zlecenia, jako podstaw zatrudnienia pracowników, nie była zmiana zakresu obowiązków, które zlecono pracownikom w ramach umów-zleceń, a jedynie
rachunek ekonomiczny, szukanie oszczędności kosztem
praw pracowniczych osób dotychczas zatrudnianych na
podstawie umów o pracę. Sąd odwoławczy ustalił, że apelacja jako niezasadna podlegała oddaleniu na podstawie art.
385 k.p.c. Pozwany został zobowiązany do poniesienia we
własnym zakresie kosztów sądowych oraz kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.
W dniu 29 listopada 2011 r. pozwany złożył skargę kasacyjną, zaskarżając w całości wyrok sądu drugiej instancji. Sąd
Okręgowy w Poznaniu Wydział VI Pracy 4 stycznia 2012 r. wydał postanowienie w sprawie odrzucenia skargi kasacyjnej
pozwanego. Skarga ta jako niedopuszczalna z mocy ustawy
podlegała odrzuceniu na podstawie art. 3986 § 2 k.p.c. w stosunku do każdego z powodów. Zgodnie z art. 3982 § 1 skarga
kasacyjna jest niedopuszczalna w sprawach z zakresu prawa
pracy i ubezpieczeń społecznych, w których wartość przedmiotu zaskarżenia jest niższa niż 10 000 złotych.

Druga batalia o umowy
W dniu 17 lutego 2012 r. Sąd Rejonowy Wydział IV Pracy
w Pile wydał postanowienie w sprawie podjęcia zawieszonego postępowania w stosunku do pozostałych osób w związku
z prawomocnym zakończeniem wcześniejszej sprawy. 26
kwietnia 2012 r. sąd rejonowy wydał pozytywny wyrok w sprawie ustalenia istnienia stosunku pracy dla kolejnych siedmiu
osób, na rzecz których inspektor pracy wytoczył powództwa.
Umorzono postępowanie w stosunku do ośmiu osób, które
ostatecznie w toku postępowania sądowego oświadczyły, że
nie są zainteresowane dochodzeniem ustalenia stosunku pracy. Sąd nakazał również ściągnąć od pozwanego na rzecz
Skarbu Państwa należność z tytułu opłaty sądowej, od której
powodowie byli zwolnieni z mocy ustawy.
Pracodawca pomimo przegranej we wszystkich instancjach
w pierwszym toczącym się postępowaniu nadal nie zamierzał
ustąpić i pogodzić się z wyrokiem sądu. 12 czerwca 2012 r. złożył do Sądu Okręgowego w Poznaniu apelację, zaskarżając
powyższy wyrok i wnosząc o jego zmianę poprzez oddalenie
powództw w całości. 27 lipca 2012 r. sąd drugiej instancji wydał wyrok i oddalił apelację jako bezzasadną, obciążył też pozwanego kosztami postępowania apelacyjnego w zakresie
przez niego poniesionym.
W styczniu 2013 r. inspektor pracy przeprowadził u pozwanego kolejną kontrolę mającą na celu sprawdzenie wykonania przez niego prawomocnych wyroków o ustalenie istnienia stosunku pracy. Ponieważ nie zostały one wykonane,
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a pracodawca odmówił przyjęcia mandatu w wysokości
2000 zł, skierowano wniosek o ukaranie do sądu. W wyroku z
dnia 2 stycznia 2013 r. Sąd Rejonowy w Pile Wydział II Karny,
przyjmując na podstawie zebranych dowodów, że okoliczności czynu i wina obwinionego nie budzą wątpliwości, na
mocy art. 93 § 1 i k.p.w. uznał obwinionego za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i wymierzył mu karę grzywny w wysokości tysiąca złotych.
Zgodnie z art. 33 § 1 Kodeksu wykroczeń sąd w sprawach
wykroczeniowych, wymierzając karę, ma obowiązek kierować się dyrektywą prewencji ogólnej oraz prewencji szczególnej, a także dyrektywą sprawiedliwościową, która oznacza przede wszystkim współmierność kary do stopnia społecznej szkodliwości czynu. W przedmiotowej sprawie sąd
wymierzył obwinionemu karę, która była nieadekwatna do
stopnia społecznej szkodliwości czynu. W ocenie inspektora pracy kara grzywny w wysokości tysiąca złotych jest karą
zbyt łagodną w odniesieniu do wykroczenia polegającego
na nieuzasadnionej i uporczywej, długotrwałej (trzy lata)
odmowie zatrudnienia przez obwinionego dziewięciu pracowników, wbrew wydanym prawomocnym wyrokom sądów drugiej instancji. Również wzgląd na zasady prewencji
ogólnej powoduje, iż kara powinna mieć znacznie większy
wymiar, albowiem swoim zachowaniem obwiniony okazywał jawne lekceważenie obowiązujących przepisów oraz
wiążących wyroków sądów. Brak kary adekwatnej do stopnia zawinienia i społecznej szkodliwości czynu obwinionego będzie skutkować ugruntowaniem w społeczeństwie
przekonania, iż nierespektowanie prawomocnych wyroków sądów nie wiąże się z koniecznością poniesienia surowych konsekwencji, w związku z czym wyroki sądów mogą
być lekceważone.
Ostatecznie 8 lutego 2013 r. zostały przez pracodawcę
wykonane następujące wyroki sądowe o ustalenie istnienia
stosunku pracy: wyrok Sądu Rejonowego w Pile, Wydział IV
Pracy – Sąd Pracy z dnia 24 maja 2011 r. oraz wyrok Sądu
Rejonowego w Pile, Wydział IV Pracy – Sąd Pracy z dnia 26
kwietnia 2012 r. Pracodawca potwierdził zatrudnienie w ramach stosunku pracy dziewięciu osobom, na rzecz których
inspektor pracy wystąpił z powództwem o ustalenie istnienia stosunku pracy. Wydał świadectwa pracy, wypłacił wyrównanie do minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz
ekwiwalent pieniężny za należny i niewykorzystany urlop
wypoczynkowy.
Pozytywne rozstrzygnięcie i zakończenie procesu oraz pełne zadowolenie młodych pracowników zrekompensowało
inspektorowi pracy poniesione trudy oraz towarzyszący
temu stres.
starszy inspektor Teresa Domżalska
OIP Poznań, Oddział Piła
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Z inspektorskiej praktyki

Franciszek Kalita

Walka o pracownika
Inspektor pracy przeprowadził kontrolę
w firmie zajmującej się sprzedażą wyrobów
spożywczych, posiadającej osiem sklepów
spożywczych w jednej z polskich sieci handlowych. Pracodawca od samego początku
na wszelkie możliwe sposoby utrudniał
przeprowadzenie kontroli. Już pierwszego
dnia polecił kierownikom dwóch sklepów,
by nie wpuścili inspektora pracy, gdy ten
przedstawi się i okaże legitymację. W celu
wylegitymowania osób wykonujących pracę w sklepie inspektor wezwał policję, która sprawdziła ich tożsamość. Kolejne utrudnienia polegały na nieuznaniu przez kierownika sklepu, znajdującego się w innej
miejscowości niż siedziba spółki, drugiego
egzemplarza inspektorskiego upoważnienia do kontroli; także na nieuznaniu przez
pracodawcę posiadania takiego upoważnienia, pomimo jego przesłania tego samego dnia faksem do siedziby spółki (z faksu
policji). Pracodawca zażądał oryginału
upoważnienia; nie zwrócił jednego egzemplarza kolejnego upoważnienia pozostawionego w siedzibie spółki, którego nikt z
obecnych pracowników nie podpisał podczas nieobecności pracodawcy (wszyscy
pracownicy byli zastraszeni) oraz pisał zapytania opóźniające przeprowadzanie
kontroli.
Gdy sprawa trafiła do sądu, podczas rozpraw pracodawca był reprezentowany
przez dwóch adwokatów, którzy podważali
ustalenia faktyczne i kwalifikacje prawne
zarzutów. Odbyła się nawet wizja lokalna
sądu w jednym ze sklepów, gdzie pracodawca zmienił stan faktyczny skrzynki bezpiecznikowej, aby zlikwidować dowody
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wykroczenia – istnienia otwartej skrzynki
bezpiecznikowej z przewodami elektrycznymi pod napięciem. Ten proces wykroczeniowy przedawnił się.

Długa lista przewinień
Trwająca ponad pół roku kontrola
w sklepach pracodawcy wykazała wiele
poważnych nieprawidłowości. Dochodziło tam między innymi do zatrudniania
pracowników i osób w dni ustawowo wolne od pracy. Przed kontrolą było regułą w
tych sklepach, że w każdym roku kalendarzowym przestrzegano tylko dwóch dni
wolnych od pracy, tj. pierwszego dnia Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Aby ten
proceder mógł się udawać i nie został wykryty w ewidencji czasu pracy podmiotu
macierzystego, pracodawca posiadał trzy
firmy, w których zatrudniał pracowników i
osoby wykonujące pracę w tym samym
sklepie. Wprowadził również zatrudnianie
głównie na umowę-zlecenie (na 96 pracujących było tylko 15 umów o pracę), a kierowników sklepów zatrudniał w ramach
własnej działalności (samozatrudnienie) –
24 osoby, po trzy osoby do każdego
z ośmiu sklepów. Taka działalność gospodarcza jest fikcyjna, niezgodna z definicją
działalności gospodarczej, zawartą w przepisach skarbowych.
Nagminnie nie zawierano umów o pracę
z osobami zatrudnionymi w warunkach
spełniających definicję stosunku pracy. Ten
proceder stwierdzali już inspektorzy pracy
podczas poprzednich kontroli i zobowiązywali oni pracodawcę do zastąpienia umów-

Wskutek trwającej ponad pół roku kontroli
udało się wykazać szereg naruszeń praw pracowniczych, a następnie
doprowadzić do ustalenia istnienia stosunku
pracy i przekształcenia
umów cywilnoprawnych
w umowy o pracę.
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zleceń umowami o pracę, jednak bez
skutku. Podczas wcześniejszej kontroli
pracodawca napisał oświadczenie, w
którym skłamał, że pracownice nie
chciały umów o pracę. Kłamstwo to potwierdziły późniejsze przesłuchania kobiet pod odpowiedzialnością karną za
fałszywe zeznania.
Kontrolowany pracodawca naruszał
również przepisy dotyczące ochrony
kobiet. Nie przestrzegano norm dźwigania (zgrzewki z napojami w sklepach ważyły ok. 20 kg), dochodziło do
różnego traktowania w zakresie przedłużania umów-zleceń, celowego niezawierania umów o pracę, co pozbawiało kobiety urlopów wypoczynkowych i w niektórych przypadkach
urlopów macierzyńskich (z zasiłkiem
wypłacanym z ZUS).

Droga sądowa
Zebrane podczas kontroli dowody
(głównie przesłuchania byłych pracownic i grafiki pracy) dały podstawę
do złożenia pozwów o ustalenie istnienia stosunku pracy dla kilku pracownic, które wyraziły taką wolę. Poszkodowane podzielono na dwie grupy i złożono dwa pozwy. Inspektor
przeprowadzający kontrolę nie mógł
jednak podpisać pozwów do sądu,
gdyż mógłby mieć zamkniętą drogę
jako świadek.
Dwa odrębne procesy trwały przeszło rok. Sąd ocenił postępowanie inspektora jako właściwe. Szczegółowe
udokumentowanie faktów potwierdzających istnienie warunków pracy
wskazujących na istnienie stosunku
pracy doprowadziło do wydania wyroków uznających istnienie stosunku
pracy i nakazanie wydania świadectw
pracy. Jeden proces zakończył się wyrokiem uznającym istnienie stosunku
pracy dla czterech pracownic. Był on
zaskarżany, ostatecznie sąd odrzucił
skargę kasacyjną.
Drugi proces również zakończył się
wyrokiem uznającym istnienie stosun-
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ku pracy dla trzech pracownic i także
został zaskarżony. Obecnie trwa postępowanie odwoławcze, które ze względu na takie same okoliczności może zakończyć się jak w przypadku pierwszym.
Sądy w uzasadnieniach wyroków dopatrzyły się: słuszności powództwa ze
względu na art. 189 k.p.c. oraz art. 22
§ 1, § 11 i § 12 k.p.; pozorności istniejących umów-zleceń jako umów cywilnoprawnych, głównie z powodu niesprecyzowania zakresu obowiązków,
których wykonania zleceniobiorca
podjął się (a w rzeczywistości wykonywał polecenia przełożonych); podporządkowania pracownika pracodawcy
lub reprezentującemu pracodawcę
kierownikowi sklepu i istnienia wydawania poleceń przez bezpośrednich
przełożonych; wykonywania pracy w
wyznaczonym miejscu i czasie, według
opracowanych harmonogramów czasu pracy, bez możliwości samodzielnego wcześniejszego wyjścia z pracy; dokonywania wypłaty wynagrodzenia za
faktycznie przepracowane godziny;
braku odpowiedzialności pracownika
za niezapewnienie zastępstwa personalnego w razie choroby, co także dowodzi wykonywania pracy na ryzyko
pracodawcy. Istniejąca forma zatrudnienia powodowała uzależnienie wykonywania czynności od czynności wykonywanych przez pozostałe osoby zatrudnione w sklepie.
Po kontroli zastosowano następujące środki: nakaz, wystąpienie, pismo do
prokuratury o złośliwość i uporczywość przy niezawieraniu umów o pracę, pismo do prokuratury o podrabianie podpisów (na podstawie zeznań
pracownicy), dwa pozwy do sądu o
ustalenie stosunku pracy, a także wniosek do sądu o ukaranie za popełnione
wykroczenia przeciwko prawom pracownika.
starszy inspektor Franciszek Kalita
OIP Kraków
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Technika

Dariusz Królik

Dziura w odpadach
Od najdawniejszych czasów ludzie produkowali odpady. Pierwsze przepisy dotyczące czystości wydano w Atenach w 320 r.
p.n.e. Według nich zebrane odpadki i fekalia należało wywieźć poza miasta na odległość nie mniejszą niż jedna mila. Ponieważ
brudne ulice śmierdziały, a nieczystości
sprzyjały rozwojowi chorób, w Atenach
utworzono pierwsze przedsiębiorstwo wywożące odpady i nieczystości. Około II wieku przed naszą erą powstał nowy zawód
„dzierżawca obornika”. Obowiązkiem takiego człowieka było wywożenie odpadów na
wieś, gdzie rolnicy przerabiali je na nawóz
naturalny. W Troi odpadki domowe wyrzucano wprost na ulice, co sprawiło, że w ciągu stu lat poziom ulic podniósł się o metr,
równając się z oknami. Pojawili się koprolodzy, pierwsi przedsiębiorcy zarabiający na
wywozie odpadów. Wówczas narodziły się
też pierwsze zorganizowane składowiska
odpadów. Postęp techniczny rozkręcał biznes odpadowy. Wiązało się to z coraz większą ilością odpadów, które stały się powodem wielu wypadków oraz chorób (w 1349
roku w Strasburgu zmarło wskutek epidemii dżumy 16 tysięcy osób).

Teoria i praktyka
Jednym z aktualnie obowiązujących
przepisów dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi jest Rozporządzenie
Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca
2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz.U. 2009 Nr 104, poz. 868).
Najbardziej kontrowersyjny zapis, z punktu
widzenia pracowników oraz pracodawców,
znajduje się w § 19 ust. 1 rozporządzenia:
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„Podczas jazdy jest zabronione pozostawanie pracowników na stopniach komór ładunkowych pojazdu do wywozu odpadów”.
Tymczasem w instrukcji obsługi i konserwacji pojazdów do wywozu odpadów firmy wykonującej „zabudowy skrzyniowe z
urządzeniem zasypowym tylnym” z dnia
1 września 2007 r. (dostarczana była do odbiorców również po wejściu w życie rozporządzenia Ministra Środowiska) w pkt. 2.7.
znalazł się zapis: „Podczas jazd zbiorczych
personel obsługi może być przewożony
tylko na przewidzianych do tego celu podestach lub w kabinie kierowcy. Jazda na
innych częściach nadwozia jest zabroniona. Zabronione jest również wskakiwanie
na podesty podczas jazdy. Na każdym podeście może być przewożona tylko jedna
osoba”.
Z przeprowadzonych w 2012 roku kontroli zakładów zajmujących się transportem odpadów komunalnych wynikało, że
w około 43% tych zakładów pracodawcy
znali przepisy dotyczące regulacji prawnych w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi oraz ciążącej na nich odpowiedzialności. Część pracodawców bez
wątpienia informowała pracowników o
sposobie bezpiecznego wykonywania pracy, ze szczególnym uwzględnieniem zakazu pozostawania pracowników na stopniach komór ładunkowych podczas poruszania się pojazdu. Niestety w tej grupie są
też pracodawcy, dla których mimo znajomości przepisów problem ten jest o wiele
bardziej złożony – co ma bowiem zrobić
pracodawca, któremu przepisy rozporządzenia mówią jedno, a instrukcja producenta drugie... Najgorsza jest jednak nie-

Pracodawca jako osoba
odpowiedzialna za bezpieczeństwo i higienę
pracy w zakładzie powinien weryfikować instrukcje, otrzymywane
od firm dostarczających
sprzęt, urządzenia i pojazdy, przed dopuszczeniem do użytkowania
przez pracowników i dostosowywać je do stanu
zgodnego z obowiązującym prawem.
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Co ma zrobić pracodawca, któremu przepisy rozporządzenia mówią jedno,
a instrukcja producenta
drugie...

świadomość pracodawców i nieznajomość
przepisów zawartych we wskazanym rozporządzeniu Ministra Środowiska. Niepełna edukacja pracodawców, w tym często
samokształcenie kierowane (lub brak szkoleń okresowych dla pracodawców i osób
kierujących pracownikami w zakresie bhp),
powoduje, że nie przekazują oni dostatecznej wiedzy pracownikom, gdyż sami w wielu przypadkach takiej wiedzy nie mają. W
14% zakładów skontrolowanych w 2012
roku stwierdzono, iż pracodawcy zakupili
pojazdy, w których producent przewidział
wyłączniki, tzw. krańcówki stopni komór ładunkowych, które załączają się po postawieniu nogi na stopniu i powodują rozłączenie zapłonu pojazdu w przypadku obciążenia na stopniu w trakcie cofania pojazdu oraz przy przekroczeniu określonej
prędkości jazdy w przód.
Jakie stanowisko zajmują w tym wszystkim pracownicy? Często świadomie naruszają przepisy zawarte w rozporządzeniu,
gdyż ciąży na nich konieczność wykonywania obowiązków i presja czasu, którego byłoby zdecydowanie za mało, gdyby pracownicy przez cały dzień roboczy chodzili za pojazdem, zamiast dojeżdżać z posesji na posesję na stopniach komór ładunkowych.

Tragiczne konsekwencje
Nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie zakazu
pozostawania pracowników na stopniach
komór ładunkowych podczas poruszania
się pojazdu do wywozu odpadów komunalnych stanowi zagrożenie dla zdrowia i
życia pracowników. Potwierdzeniem tego
są opisane przykłady wypadków.
Skutki wypadku przy pracy: złamanie
kostki prawej podudzia lewego. Okoliczności wypadku: podczas jazdy samochodem pomiędzy miejscami, w których stały
pojemniki na odpady komunalne, pracownik pozostawał na tylnym stopniu samochodu do wywozu odpadów, trzymając się
poręczy. Pojazd wraz z pracownikiem jechał drogą wyboistą i nierówną. Kierowca
utrzymywał prędkość jazdy około 5-7
km/h. Dojeżdżając do pojemników, samo-

chód najechał na rozległą dziurę w nawierzchni drogi. W tym momencie pracownik stojący na stopniu komory ładunkowej próbował szybko wejść wyżej, aby
uniknąć uderzenia stopnia o nawierzchnię.
W tym celu prawą nogę postawił na belce,
lewej już nie zdążył unieść, gdyż stopień
uderzył o nawierzchnię i z całą siłą został
podbity w górę, a następnie powrócił do
pozycji pierwotnej. Lewa stopa została
przygnieciona metalowym stopniem do
elementu obudowy komory.
Skutki wypadku przy pracy: śmierć pracownika. Okoliczności wypadku: pracownik zatrudniony na stanowisku ładowacza
poinformował kierowcę o swoim złym samopoczuciu i poprosił o odwiezienie do
domu. Po około czterech godzinach pracownik zgłosił kierowcy swoją gotowość
do pracy i przystąpił do wykonywania swoich obowiązków. W trakcie przejazdu na
ostatnim odcinku do pergoli, przy której
były wystawione pojemniki ze śmieciami,
poszkodowany pozostawał na pierwszym
stopniu wejścia do kabiny od strony pasażera (na wysokości 0,45 m) samochodu ciężarowego typu MAN 26.322 przeznaczonego do wywozu śmieci, trzymając się ramienia lusterka wstecznego samochodu. Po
przejechaniu części odcinka kierowca zauważył, jak poszkodowany macha ręką,
puka w boczną szybę kabiny i krzyczy, żeby
się zatrzymać, ponieważ spadła mu czapka.
Kierowca lekko przyhamował, a stojący na
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stopniu poszkodowany spadł na asfalt,
uderzając o niego głową.
Skutki wypadku przy wykonywaniu pracy zleconej: śmierć poszkodowanego. Okoliczności wypadku: podczas przejazdu pojazdu do wywozu odpadów komunalnych
pomiędzy kolejnymi posesjami poszkodowany stanął na podeście z lewej strony tyłu
pojazdu MAN do wywozu odpadów komunalnych. Kierowca pojazdu ruszył pojazdem, upewniwszy się dzięki zamontowanej tylnej kamerze z podglądem w kabinie
kierowcy oraz w lusterku wstecznym, czy
poszkodowany stoi na stopniu. W trakcie
ruszania kierowca zauważył w lusterku, że
poszkodowany zesztywniał, dostał drgawek, a następnie przechylił się na lewą stronę i po chwili spadł z podestu na jezdnię.

Jak powinno być?
Zgodnie z obowiązującymi przepisami
pracodawca powinien poinformować pracowników o aktualnym stanie prawnym dotyczącym wykonywania pracy na stanowisku operatora urządzenia, tj. m.in. pozostawania na stopniach komór ładunkowych
pojazdu do wywozu odpadów podczas jego
poruszania się. Stosując rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi, pracodawca powinien wprowadzić
procedury w zakresie transportu odpadów
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komunalnych, w tym zamieścić informacje
oraz przeszkolić pracowników wykonujących te prace w związku z zakazem pozostawania pracowników na stopniach komór ładunkowych podczas poruszania się pojazdu. Pracodawca jako osoba odpowiedzialna
za bezpieczeństwo i higienę pracy w zakładzie winien weryfikować instrukcje, otrzymywane od firm dostarczających sprzęt,
urządzenia i pojazdy przed dopuszczeniem
do użytkowania przez pracowników i dostosowywać je do stanu zgodnego z obowiązującym prawem.
W rzeczywistości aż się roi od przykładów nieprawidłowego wykonywania pracy
przez pracowników zatrudnianych przy
wywózce odpadów. W czym tkwi problem?
Wywozem odpadów komunalnych zajmują się wyspecjalizowane zakłady, które wywiązując się z obowiązku dbania o zdrowie
i życie pracowników, powinny ich edukować z zakresu bezpiecznego sposobu wykonywania pracy.
Opisane wypadki pokazują, jakie zagrożenie niesie za sobą pozostawanie pracowników na stopniach komór ładunkowych podczas poruszania się pojazdów. Kto powinien
ponosić odpowiedzialność za pracowników? Jak uregulować problem pozostawionych w terenie pracowników, zgodnie z
przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (§ 19)
oraz przepisami Kodeksu pracy (art. 207)?
Czy pieszy, który nie zdążył wsiąść do autobusu komunikacji miejskiej, może „uczepić się” zderzaka pojazdu i w ten sposób
dojechać do następnego przestanku? Czy
organy ścigania nie zwrócą uwagi na taką
sytuację? Z pewnością zainteresują się takim zachowaniem. Może byłoby uzasadnione, aby reagowały również na przypadki pracowników przemieszczających się
pomiędzy posesjami na stopniach komór
ładunkowych pojazdu. Jakby nie patrzeć,
są oni uczestnikami ruchu i stwarzają zagrożenie dla ruchu drogowego.

Pracodawca jako osoba
odpowiedzialna za bezpieczeństwo i higienę pracy
w zakładzie winien weryfikować instrukcje, otrzymywane od firm dostarczających sprzęt, urządzenia
i pojazdy, przed dopuszczeniem do użytkowania
przez pracowników.

młodszy inspektor dr inż. Dariusz Królik
OIP Zielona Góra
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Pod
inspektorską
lupą

Po katastrofie budowlanej
Strop zawalił się siedem godzin po jego
zabetonowaniu, 19 października ub.r. Po zakończeniu czynności związanych z udokumentowaniem zdarzenia przez policję, nadzór budowlany i wstępnie przez inspektora
pracy wykonawca jeszcze tego samego dnia
bez oficjalnej zgody usunął całe gruzowisko,
co utrudniło ustalenie przyczyn katastrofy
budowlanej. Jednak szczegółowa analiza

Fot. J. Mazurek

Zakończyła się kontrola
inspektora pracy po wypadku na budowie przychodni stomatologicznej w Siedlcach. Na skutek zawalenia się stropu
z wysokości ponad 4 m
nad ziemią ciężkich obrażeń ciała doznał jeden
z pracowników.

28

pozostałych po katastrofie elementów konstrukcji szalowania stropu, przede wszystkim stempli, przyniosła rezultaty. Ponadto
wykonawca wyjaśnił, jak wykonano szalowanie stropu. Sądził, że było ono zgodne z
przepisami i sztuką budowlaną. Zastosowano rozwiązanie polegające na wykonaniu
dwóch pięter szalunkowych o wysokości
ponad 2 m, dysponując stemplami o długości 3 m. Nie bez winy był nadzór na budowie.
Jej kierownik stwierdził bowiem, że zastosowane rozwiązanie jest zgodne z przepisami,
a sam wielokrotnie w swojej karierze zawodowej wykonywał szalunki w ten sposób.
Całej prawdy o nadzorze dopełnił inspektor
nadzoru inwestorskiego, który zapisem w
dzienniku budowy odebrał zbrojenie i prawidłowo ocenił wykonanie szalowania stropu. Obaj inżynierowie to doświadczeni, po-

nad 60-letni budowlańcy z wieloletnią praktyką w zawodzie.
Biegły budowlany dopatrzył się pewnych
niedokładności projektowych i zalecił
wzmocnić szczytową ścianę dwoma poprzecznymi rdzeniami żelbetowymi, dla zapobieżenia zawaleniu się ściany w przypadku, gdyby najechał na nią samochód.
Obok głównej przyczyny, związanej z nieprzestrzeganiem wymogów systemu szalunkowego ALTRAD MOSTOSTAL, inspektor
pracy dopatrzył się również innych błędów
wykonawczych. Na zaistniałe zdarzenie
wpływ miało niestabilne podłoże z kostki
brukowej, bez wcześniejszego właściwego
utwardzenia gruntu, po wielokrotnych wykopach, a także znacznych opadach deszczu
w dniu betonowania stropu. Kilkudziesięciominutowe zmywanie wężem wodnym
pod ciśnieniem zanieczyszczonej betonem
kostki brukowej między stemplami szalunku również mogło mieć wpływ na to, co się
wkrótce stało. Zastanawiać może też, co poszkodowany robił w zagrożonej i oznakowanej strefie niebezpiecznej.
Wykonawca, kierownik budowy oraz inspektor nadzoru otrzymali dotkliwe kary w
postaci mandatów. Największą karę poniósł
jednak poszkodowany pracownik, który być
może do końca życia pozostanie niepełnosprawny. Policja i Prokuratura Rejonowa w
Siedlcach, po przekazaniu przez inspektora
pracy protokołu i wydaniu środków prawnych, prowadzi dochodzenie, czy na tej budowie nie popełniono przestępstwa przez
uczestników procesu inwestycyjnego.
Zdarzenie to, jak stwierdzili po zakończeniu kontroli przez inspektora pracy wykonawca i osoby pełniące samodzielne funkcje
w budownictwie, jest doskonałym przykładem, jak ważne jest przestrzeganie wymogów przyjętej technologii. Na ile stanie się to
nauczką i przestrogą, pokaże przyszłość; nie
tylko na siedleckich budowach.

W tym szczególnym roku 95-lecia inspekcji pracy oraz 85-lecia „Inspektora Pracy” postanowiliśmy wzbogacić miesięcznik materiałami historycznymi, wśród których znalazły się wspomnienia trojga przedwojennych
inspektorów pracy. Najciekawsze fragmenty książki „Ze wspomnień inspektora pracy” (1936) zaprezentujemy naszym Czytelnikom.

Ze wspomnień inspektora pracy
Jak tylko bezpośrednie niebezpieczeństwo bolszewizmu
przestało zagrażać, posiadające grupy społeczeństwa rychło
zatraciły elementarną lojalność w stosunku do sprawy obrony kraju. Jaskrawym tego dowodem, o których wspomina
koleżanka Kirstowa, jest cały odcinek spraw tzw. „ochotniczych”. W r. 1920 wyszła ustawa, której celem było uprzywilejowanie i zabezpieczenie bytu ochotnikom-uczestnikom
polskich wojen. Głosiła ona, że każdy ochotnik po powrocie
ze służby wojskowej powinien dostać pracę w tem samem
przedsiębiorstwie, z którego poszedł do wojska. Otóż opisem machinacyj, do jakich uciekali się pracodawcy, żeby się
uwolnić od tego przymusu, możnaby naprawdę zająć cały
pamiętnik. Poprostu demonstrowano tu całą kopalnię pomysłowości. Najczęściej próbowano udowodnić, że dany
ochotnik nigdy tu nie pracował. Majster, buchalter lub inny
jeszcze pracownik fabryki zawsze mógł świadczyć, że był to
tylko imiennik, albo że już dawno nie pracował w fabryce, że
może pracował w innej i t.p. Ale to rzadko pomagało przedsiębiorcy. Zazwyczaj znajdowało się w załodze robotniczej
za dużo kolegów, którzy mogli stwierdzić fakt zatrudnienia
danego człowieka w firmie, a czasem i przypieczętować swoje zaświadczenie paroma soczystemi słówkami na temat patrjotyzmu… Była i inna skala wymysłów ze strony przemysłowców: apelowanie do „moralnej” strony inspektora, a jeszcze lepiej, jeśli inspektorki. A więc – rewelacje na temat łobuzerstwa, łajdactwa, łotrostwa danego ochotnika. Ale to nie

nadinspektor Waldemar Spólnicki
OIP Warszawa, Oddział w Siedlcach
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osiągało skutku: prawo nie wchodziło w ocenę wartości danego ochotnika, tylko przywilejowało żołnierza, który z dobrej woli stanął do służby. Wreszcie – pozostawała jeszcze
możliwość krętactw natury formalnej: a więc – miał w tym
okresie urlop, przerwę w pracy fabryki i t.p. Załatwiłam w latach 1920-21 do tysiąca takiego rodzaju spraw, to też mogłam się uważać za pewnego rodzaju specjalistkę komentowania tej – bardzo nieskomplikowanej ustawy. To też przypuszczam, że ilość wypadków, w których zostałam mimo
wszystko przez przedsiębiorcę wprowadzona w błąd, musiała być całkiem znikomą. Zapamiętałam jeden bardzo jaskrawy wypadek usiłowania przedsiębiorcy wykręcenia się z
obowiązku, jaki ta ustawa nakłada na przedsiębiorstwa,
dzięki niezwykłemu wprost tupetowi przedstawiciela przedsiębiorstwa. Zawezwana firma długo nie stawiała się na moje
wezwanie. Widziałam więc już ochotnika parę razy, zapoznałam się z historją jego służby wojskowej, gdy nareszcie zjawił
się przedstawiciel firmy. (Rodzaj przedsiębiorstwa umknął
mi z pamięci). Rozmawiałam z nim sama, bo ochotnik w tym
dniu nie był obecny. Bardzo elegancki i wymowny jegomość
rozpoczął od zgrabnie przemyconego komplementu, wykazującego pewne znawstwo psychologiczne, – a mianowicie:
jak przyjemnie spotkać na tak poważnem stanowisku w Polsce kobietę… Niezrażony moim nierozlewnym wyrazem
twarzy, zauważył, że wie dobrze, co głosi prawo i gotów jest
zawsze podporządkować się prawu; przyszedł jedynie pora-

dzić się i wyjaśnić pewne wątpliwości natury prawnej, jakie
upatruje w tej sprawie. Wszystkie po kolei zgłaszane „wątpliwości” rozwiewałam bez trudu, bo prawo było niedwuznaczne, a „wątpliwości” były to poprostu różne krętactwa. A jednak był to swoisty pojedynek, któremu z zaciekawieniem
przysłuchiwały się koleżanki, urzędujące w jednym ze mną
pokoju. Wyglądało na to, że elegancki inżynier usiłował pokonać mnie… ilością wysuwanych zastrzeżeń, - długością
rozmowy i t.p.; może też liczył na wyprowadzenie mnie z
równowagi, tembardziej że widział oczekujących na mnie w
przedpokoju licznych interesantów, których musiałam jeszcze tego dnia przyjąć. Mnie znów zaczęła prawdziwie bawić
ta sprawa i postanowiłam ani na sekundę nie zejść ze spokojnego, akademickiego tonu, jaki przybrałam na początku rozmowy. W końcu wyczerpała się
jego inwencja na

„prawnicze wątpliwości”; żądałam żeby ochotnikowi wypłacił odszkodowanie za nieprzyjęcie do pracy, ponieważ w
międzyczasie zwinął ten dział, gdzie ów pracował. Wtedy zaatakował mnie nagle z innej strony. „Nie chciałem wysuwać
tego argumentu, ale teraz muszę pani powiedzieć, że ten
człowiek to łobuz, to właściwie bolszewik, pani popiera żądania bolszewika!” Wzruszyłam ramionami: „To nas nie obchodzi, kim jest ten ochotnik, ale co do bolszewizmu, to daruje pan! bolszewik, który wyszedł na ochotnika bić się z bolszewikami!...” A więc i to nie pomogło. – Mój rozmówca zerwał się nagle z miejsca, zapytując, czy jest tu telefon, z którego mógłby telefonować w nagłej i pilnej sprawie? Wskazałam mu telefon w sekretarjacie okręgu. Wyszedł, a ja czekałam: koleżanki zaśmiewały się teraz z tej rozmowy. Nareszcie
wrócił, ale jednocześnie z nim wpadł jak po ogień nasz woźny, wołając mnie, ale to w tej sekundzie, do pana okręgowego inspektora! Wyszłam. Na progu sekretarjatu czekały już
na mnie koleżanki, które wywołały mnie. Młodziutka dziewczyna, p. Minkiewiczówna, z wypiekami prawdziwej emocji
na twarzy, wyszeptała, że musiała mnie wywołać, „żeby
uprzedzić – żeby pani nie ustąpiła!” poczem, zachłystując się
z przejęcia, opowiedziała mi, co ten pan tylko co mówił przez
telefon. Otóż rozmawiał ze swym wspólnikiem i z wielką irytacją zapewniał go, że trzeba „zapłacić”, bo morduje się już tu
godzinę bez żadnego skutku, - nic nie można wykręcić…
Moje kochane koleżanki słuchały z satysfakcją epitetów, jakich nie szczędził mi ten wytworny pan: „Ależ to szatan” mówił, „przyjedź pan sam się z nią mordować, ale to bez skutku!
Ta kobieta nie ustąpi, ona zna prawo, - ona tak zna prawo!...”
– powtórzył to kilka razy z niesłabnącą wściekłością, podszytą jednak pewnym szacunkiem – nie do prawa, a do…
niepodobieństwa nabrania urzędnika. Byłam bardzo
wdzięczna koleżankom za tę wiadomość (takim był sekretarjat inspekcji w tych pierwszych latach!) One były
dumne, że podinspektorka potrafi urzędować, a ja byłam szczęśliwa, widząc taki stosunek koleżanek do mej
pracy.
Powróciłam do pokoju i przyjęłam obojętnie
oświadczenie, że firma zgadza się wypłacić ochotnikowi należne odszkodowanie. Oczywiście, dopilnowałam skrzętnie w tym wypadku, żeby istotnie zostało wypłacone. A eleganckiemu inżynierowi długo byłam wdzięczna za ten prześwietny pokaz lojalności fabrykantów wobec państwa. Na początku
działalności inspektora pracy za taką naukę naprawdę warto było płacić.
Halina Krahelska
(fragment książki H. Krahelskiej, M. Kirstowej i
S. Wolskiego, Ze wspomnień inspektora pracy,
Warszawa 1936, s. 133-135; pisownia oryginalna)
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Na 95-lecie inspekcji pracy
Z wykształcenia budowlaniec, z zamiłowania wędkarz. Lubi pisać wiersze, szczególne dla przyjaciół z inspekcji, którzy kończą ten etap życia zawodowego.
Pracę inspektorską rozpoczął w 1980 roku. Nigdy jednak nie czuł się urzędnikiem; zawsze osobą, która
chroni ludzi, czasami nawet przed ich własną głupotą.

Surowy
ale sprawiedliwy
Z Wiesławem Kafarskim, nadinspektorem
pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy
w Szczecinie,
rozmawia Beata Pietruszka-Śliwińska.
Przed chwilą wyszedł z pana pokoju pracodawca. Nie
wyglądał na zmartwionego.
To był właściciel firmy budowlanej. Kilka dni temu remontowali dach pięciokondygnacyjnego budynku, na rusztowaniach nie było pomostów, a pracownicy chodzili po krawędzi
budynku bez zabezpieczeń przed upadkiem z wysokości.
Wstrzymałem wszelkie prace do czasu naprawienia nieprawidłowości. Dziś przyjechał do OIP-u z dokumentacją i pokazał zdjęcia, że na budowie jest już wszystko jak należy. Kary
jednak nie uniknął. Tłumaczyłem mu, że musi ponieść odpowiedzialność, bo ja nie mogę przykładać ręki do wypadków
śmiertelnych, które bywają pokłosiem tego, co zobaczyłem
na tej budowie.
Czy w takich sytuacjach kara przemawia do pracodawców najbardziej?
Zdecydowanie tak. Musi być stosowana tam, gdzie chodzi
o ludzkie życie czy zdrowie, bo jest najbardziej dolegliwa i
przez to skuteczna. Przekonałem się o tym, gdy tylko zacząłem kontrolować pracodawców. Tam, gdzie potraktowałem
ich łagodniej, nieprawidłowości powtórzyły się. Najlepszy
efekt przynosiły najwyższe kary. Do dziś uważam, że pobłażliwe traktowanie pracodawców – budowlańców naprawdę
do niczego dobrego nie prowadzi.
Czy przypomina pan sobie jakąś szczególną kontrolę,
która wiązała się właśnie z ukaraniem pracodawcy?
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To było na początku lat 90. Jechałem z kolegą do jednego
z zakładów w Świnoujściu. W Wolinie zauważyliśmy, że na
konstrukcji dachu kościoła, na wysokości około 10 metrów,
przemieszczają się ludzie zupełnie bez zabezpieczeń. Pracodawca nie chciał słuchać argumentów, a moją uwagę, że pracownicy mogą spaść, skwitował stwierdzeniem, że przecież
uważają. Pamiętam, że ukarałem go grzywną, której wysokość wówczas nie była limitowana. Zrobiła się z tego afera,
bo ksiądz na mszy ogłosił zbiórkę pieniędzy na zapłatę
grzywny dla inspekcji pracy. Słyszałem, że ktoś z kościoła
przyjeżdżał nawet do okręgowego inspektora pracy na skargę. W końcu jednak pracodawca musiał tę karę zapłacić.
Przypominam sobie też sytuację, która mnie po prostu
zmroziła. Na wysokości 20 metrów, w pojemniku podwieszonym do żurawia, na wysięgniku wisiało dwóch ludzi, trzymając się zawiesi. Okazało się, że to byli pracodawca i pracownik, którzy w ten sposób chcieli dotrzeć do kominów budynku. To oczywiście nie był kosz przystosowany do przenoszenia ludzi, składał się z pospawanych prętów w żaden sposób
niezabezpieczających przed wypadnięciem. Można powiedzieć, że ludzie ci wisieli, polegając jedynie na swoich mięśniach. Najgorsze było to, że pracodawca miał świadomość
niebezpieczeństwa, bo na moje pytanie, czy nie bał się odpadnięcia od żurawia, odpowiedział, że owszem, nawet bardzo, dlatego wziął ze sobą pracownika. Za taki wyczyn odpowiednio go wynagrodziłem, dając najwyższą z możliwych
wtedy kar. Pamiętam też, że poprosiłem na rozmowę dźwi-
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gowego i poinformowałem go, że wystąpię o cofnięcie mu
uprawnień. Błagał, żebym tego nie robił, bo gdy straci pracę,
nie będzie w stanie utrzymać rodziny. Miałem naprawdę
duży dylemat i biłem się z myślami, w ostateczności nie zrobiłem tego, bo rodzina tego człowieka rzeczywiście znajdowała się w dramatycznej sytuacji finansowej. Wyjątkowo
skończyło się na ostrzeżeniu.

względu nakładałem dużo kar na tych, którzy prawo łamali.
Jednak w rozmowach z pracodawcami zawsze starałem się
dokładnie wytłumaczyć, co i dlaczego źle robią. To moje
przyjazne nastawienie sprawiało, że przez ponad trzy dekady nie dochodziło do scysji z pracodawcami. Oni wiedzieli, że
ja jestem surowy, ale sprawiedliwy.

Jak zapamiętał pan kurs inspektorski we wrocławskim
ośrodku?
Jako duże przeżycie. Po pierwsze, ze względu na rozległość wiedzy, jaką musieliśmy przyswoić, a wykraczała ona
poza nasze kierunkowe wykształcenie; po drugie, z obawy
przed tym, co z nami będzie, gdy oblejemy egzamin. To mobilizowało do intensywnej pracy, tak jak wysoki poziom samego szkolenia, które traktowaliśmy bardzo poważnie. Ja,
inżynier – budowlaniec z dużym respektem podchodziłem
do przedmiotów prawniczych. Okazało się, że niepotrzebnie
się ich bałem, bo pani Antonina Wojnarowska, która prowadziła zajęcia z tej dziedziny, jak mało kto potrafiła w przystępny sposób wyjaśnić wszelkie prawnicze
zawiłości. Świetny kontakt mieliśmy również
Zawsze trzeba pamiętać, że nie można ludzi karać za byle co.
z panem Bogdanem Wierzbickim, na jego
Kara musi przystawać do winy, którą karany powinien dokładzajęciach nikt się nie nudził. Pamiętam też,
nie poznać. Ważne przy tym jest poczucie sprawiedliwości, by
że choć dużo się uczyliśmy, to zawsze znajpracodawca nie odnosił wrażenia, że inspektor się czepia.
dowaliśmy też czas na sport, siatkówkę czy
ping-pong. To był dobry sposób na rozładoKiedyś warunkiem przy rekrutacji na inspektorów pra- wanie emocji, gdy przyszła pora weryfikacji naszej wiedzy.
cy było doświadczenie zawodowe. Pan również je miał,
wstępując w inspektorskie szeregi 34 lata temu?
Czy potem było już mniej stresu?
Tak i myślę, że to było właściwe podejście. Teoria wyniesiona
Stres w naszym zawodzie jest wszechobecny, wręcz wpisaze studiów absolutnie nie wystarcza, aby być dobrym inspek- ny w codzienne czynności kontrolne. Wiąże się z poczuciem
torem pracy. Uważam, że obycie zawodowe w przypadku na- odpowiedzialności za wydawane decyzje, także te najbarszego fachu ma kolosalne znaczenie. Zanim trafiłem do in- dziej dotkliwe dla pracodawcy. Wcale nie jest łatwo nakładać
spekcji, pracowałem najpierw w Przedsiębiorstwie Kruszyw kary, zwłaszcza finansowe. Ja często po nie sięgałem i tak jest
Lekkich „Keramzyt”, którego byłem stypendystą podczas stu- do dziś, ponieważ wychodzę z założenia, że na budowie,
diów na Politechnice Gdańskiej, a później w Fabryce Domów gdzie występuje tak wiele zagrożeń, nie może być miejsca na
„Gryfbet” w Szczecinie. To tam przyjechał kiedyś inspektor pra- półśrodki. Pracodawca zawsze jednak dokładnie wie, za co
cy Stanisław Klimasek, który poszukiwał budowlańca na dostaje ode mnie karę. Słyszałem nawet, że ci, u których już
swoje miejsce w inspekcji związkowej. Sam został szefem Od- byłem, przestrzegali przede mną swoich kolegów z branży
działu Związku Zawodowego Budowlańców w Szczecinie. Już budowlanej. To też przynosiło efekty, a mnie zupełnie nie
wtedy dobrze wiedziałem, czym zajmuje się inspekcja pracy, przeszkadzała ta groźna sława, bo wiedziałem, że za moim
bo mój kuzyn pracował w Głównym Inspektoracie Pracy. Gdy karaniem nigdy nie szło poniżanie ludzi. Wielokrotnie przewcześniej namawiał mnie, by przejść do inspekcji, stanowczo konałem się, że ludzi nie bolą aż tak bardzo same mandaty,
odmówiłem. Zdziwił się więc bardzo, gdy dowiedział się, że lecz sposób, w jaki się je nakłada, właśnie poniżanie ich.
jednak trafiłem do inspektorskich szeregów.
Czy kiedykolwiek pracodawca próbował pana obłaCo przekonało pana do podjęcia tej pracy?
skawić albo zastraszyć?
Od początku traktowałem ją jak misję polegającą na chroW przeciwieństwie do innych organów, choćby policji, innieniu ludzi, ich zdrowia i życia. Przez cały czas zajmowałem spektorzy pracy chodzą na kontrolę w pojedynkę. To jest dla
się budownictwem, gdzie zagrożenia są największe i docho- nas duży dyskomfort, bo naraża nas na różne działania pradzi do wielu wypadków ciężkich i śmiertelnych. Z tego codawców, które mogą być prowokacjami. Sam przez te
Co czuje pan, widząc na budowach zagrożenia, które
mogą się skończyć tragicznie?
Wtedy nie ma czasu na skupianie się na własnych odczuciach. Ja i moi inspektorzy, których jestem koordynatorem,
jeśli chodzi o budownictwo, chcemy przecież zapobiec nieszczęściu. Nikt nie myśli wtedy o sobie, od razu działamy, bo
reakcja musi być natychmiastowa. W przypadku prac na wysokości, gdzie 80% wypadków stanowią właśnie upadki, my
inspektorzy mamy taki imperatyw, aby zapobiec tragedii. To
jest jedna z podstawowych zasad, które wpaja się już kandydatom na inspektorów pracy.
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wszystkie lata parę razy zetknąłem się z tym i gdyby nie moja
czujność, mógłbym mieć poważne kłopoty. Pokłosiem tego
były później listy przepraszające oraz kolejne kontrole, które
prowadziłem już w towarzystwie kolegów inspektorów.
A pamięta pan jakąś inspektorską decyzję, która zmąciła pana spokój?
Na szczęście nie miewam takich problemów. Wszelkie zawodowe decyzje podejmuję także w zgodzie z własnym sumieniem. W pracy nigdy nie kieruję się też emocjami, co nie
znaczy oczywiście, że nie przeżywam różnych sytuacji. Nauczyłem się jednak kontrolować uczucia i może dlatego słyszę od niektórych kolegów, że jestem oazą spokoju. Jednak
ważne i szczególnie trudne sprawy zawodowe zawsze „przepracowuję”. To mnie odciąża psychicznie.
Co przynosi komfort w tej niełatwej pracy?
Myślę, że komfort w każdej pracy, a w naszej inspektorskiej
w szczególności, osiąga się poprzez właściwe zrozumienie
swojej roli. Przede wszystkim nie można traktować pracodawcy z pozycji władzy. My mamy przecież służyć pracownikom i pracodawcom, trzeba im tłumaczyć, uświadamiać, co
robią źle i jak powinno być. Z doświadczenia wiem, że nawet
mandat biorą z „pocałowaniem ręki”, gdy dowiedzą się, co
mogłoby ich spotkać, gdyby doszło do wypadku, bo czegoś
nie dopilnowali, zaniedbali. Przez lata przekonałem się również, jak ważny jest sposób, w jaki rozmawiamy z pracodawcami. Spokojny, wyważony i cichy. Wtedy pracodawca musi
skupić się na tym, co do niego mówię, a więc musi też opanować swoje emocje. To pomaga mi zyskać nad nim pewną
przewagę, która stanowi moje wsparcie.
Często żartuję, że nic nie plami tak jak atrament, dlatego
wszystkie nieprawidłowości podczas kontroli od razu dokumentuję, także galerią zdjęć. Wtedy nikt nie może się już niczego wyprzeć. Niedawno zauważyłem na prywatnej posesji
roboty budowlane na dachu prowadzone bez zabezpieczeń.
Obfotografowałem to, przedstawiłem się, wylegitymowałem i poleciłem wstrzymanie robót. Właściciel domu nie
chciał mnie słuchać i wrzeszczał jak opętany. Wyjąłem dyktafon i zacząłem nagrywać, informując go o tym. Sądziłem, że
uspokoi się trochę, ale skutek był odwrotny. Zaczął nawet
odgrażać się, że podpali nasz samochód. W sukurs przyszła
wezwana przeze mnie policja. Ostatecznie właściciel przeprosił i wezwał szefa brygady remontowej.
Jak dziś ocenia pan stan bhp na budowach w porównaniu z tym, co było, gdy zaczynał pan kontrole?
Teraz jest gorzej niż wtedy. Ówczesne duże firmy budowlane były zobowiązane do zabezpieczania niemałych pieniędzy na bezpieczeństwo pracy i nie mogły ich wydać na nic
innego niż bhp. Obecnie tego nie ma. W tych olbrzymich za-
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kładach dobrze funkcjonowały służby bhp, które na bieżąco
kontrolowały sytuację. Pamiętam jak w Zjednoczeniu Budownictwa pracował pan Mieczysław Golus, behapowiec,
który jeździł po budowach dawnego województwa szczecińskiego z kamerą i filmował. Następnie organizował spotkania, w trakcie których to wszystko pokazywał. To był bardzo dobry sposób oddziaływania na budowlańców, a nam
inspektorom ułatwiał pracę, bo zagrożeń i wypadków było
rzeczywiście mniej.
Jaki był wówczas status inspektora pracy?
Jeszcze dwadzieścia lat temu nasz zawód miał wysoką rangę. Inspektorskich kontroli obawiali się wcześniej nawet partyjni działacze. Przypominam sobie taką sytuację, gdy sekretarz partii w jednej z dużych firm budowlanych, pracujący
tam jako główny mechanik, wręcz terroryzował dyrektora
zakładu. Gdy przyszedłem tam na kontrolę, dowiedziałam
się, że zastąpi chorego behapowca i będzie mi towarzyszył w
czasie obchodu stanowisk pracy. Nie trwało to jednak długo,
bo w zakładowym sklepie rzucili masło i poszedł je kupić. Zastąpił go przed chwilą kontrolowany kierownik oddziału. Traf
chciał, że natknąłem się na warsztat mechaniczny, gdzie był
niebotyczny bałagan. Jak się okazało, należał właśnie do
owego głównego mechanika. Na drugi dzień wezwałem go
na rozmowę i wypisałem grzywnę na 3 tysiące złotych, a
wtedy 5 tysięcy to była grzywna maksymalna. Zdenerwował
się i powiedział, że przez takich jak ja jest stan wojenny w Polsce i że spotkamy się gdzie indziej. Napisałem na niego skargę do komisji kontroli partyjnej, w rezultacie dostał naganę
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i został pozbawiony po przeprowadzonej rozprawie funkcji
sekretarza w kontrolowanym zakładzie, a później nawet wyrzucony z firmy. Jeszcze długo po tym zdarzeniu ludzie z zakładu dziękowali mi za to. Takie sytuacje do dziś sprawiają mi
dużą satysfakcję z pracy.
Badanie wypadków jest wpisane w inspektorskie obowiązki. Często miał pan z nimi do czynienia?
Badałem wiele wypadków przy pracy w budownictwie, ale
jednego z nich nie mogę zapomnieć do dziś, choć zdarzył się
kilkanaście lat temu. Człowieka z rozłupaną czaszką położono na drzwiach na nierównej powierzchni wejścia do barakowozu kierownika budowy, do którego musiałem pójść, by
spisać konieczne dane. Stracił życie, bo wraz z kolegami
chciał ukraść linkę, przy pomocy której z wysokości przemieszczano materiały budowlane. Po zakończeniu pracy
zdjęto przeciwwagę wysięgnika, zostawiając linkę. Gdy trzej
młodzi ludzie pociągnęli za nią, spadła cała konstrukcja wysięgnika, zabijając na miejscu jednego z nich. W tej sprawie
zeznawałem w sądzie, który orzekł kary dwóch i trzech lat
pozbawienia wolności, ale na mnie największe wrażenie zrobiła informacja, że ten człowiek osierocił trzynastoletnią córkę, której matka wcześniej zmarła na raka.

Ma pan wyrobione zdanie o bolączkach branży budowlanej. Jakie są jej największe słabości?
Według mnie zasadniczą przyczyną wielu nieprawidłowości i wypadków w budownictwie, a także najsłabszym punktem branży budowlanej jest system przetargów. Wygrywają
je duże, bogate firmy, ale prace budowlane ostatecznie robią
podwykonawcy. To są zazwyczaj małe firmy, których nie stać
na nic, także na bezpieczeństwo pracy. Trudno oczekiwać, że
zainwestują w niestandardowe środki bhp, gdy często w
ogóle nie odzyskują pieniędzy za wykonaną pracę. Wielkim
błędem było również zlikwidowanie szkół zawodowych, które kształciły dobrych fachowców, a dla tych zdolniejszych
były znakomitą podstawą do sięgnięcia po dyplom inżynierski. Brak tej podstawowej wiedzy wśród robotników budowlanych powoduje, że bardzo trudno dziś organizować bezpieczne miejsce pracy na budowie.
Słabością sektora budowlanego, która wprost przekłada
się na dbałość o bezpieczeństwo pracy, jest to, że w zdecydowanej większości firm nie ma społecznych inspektorów
pracy ani związków zawodowych. To są bardzo ważne ogniwa w całym łańcuchu zależności, które znakomicie mogą
wpływać na statystyki wypadkowe w budownictwie.
Dziękuję za rozmowę.

Dokończenie ze strony 36.

Śmiertelne zaniedbania
● Organizacyjne: brak w zakładzie określonych procedur i
instrukcji dotyczących zasad i sposobów bezpiecznego pobierania próbek z mieszalnika fluidalnego; niedostateczny
nadzór osób kierujących nad pracownikami, tolerowanie
niewłaściwych metod pracy podczas pobierania próbek z
mieszalników chłodzących (tj. metod generujących ryzyko
kontaktu z ruchomymi elementami, narażających pracowników na niebezpieczeństwo, niezgodnych z wytycznymi producenta maszyn), dopuszczanie do otwierania przez pracowników klapy mieszalnika chłodzącego w celach niezgodnych z jej przeznaczeniem; pobieranie przez pracownika
próbek mieszanki z komory mieszalnika zimnego w trakcie
pracy mieszalnika gorącego (będącego częścią całej maszyny), który pracował w tym czasie w trybie automatycznym;
niezastosowanie przez pracownika płozy zabezpieczającej
przed niekontrolowanym obrotem mieszadeł mieszalnika
chłodzącego (mechanicznego rygla) podczas pobierania
próbek z komory mieszalnika; niepełna, pozbawiona podstawowych informacji wymaganych przepisami prawa, instrukcja stanowiskowa bhp dotycząca obsługi kombinacji
mieszalnika gorącego z zimnym;
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● Ludzkie: rutyna i pośpiech, lekceważenie zagrożenia
przez pracownika.
W wyniku kontroli inspektor pracy skierował do pracodawcy następujące środki prawne: 3 decyzje ustne (wydane i wykonane w trakcie kontroli) – w tym m.in. decyzja nakazująca
wstrzymanie eksploatacji przedmiotowego mieszalnika oraz
decyzja zakazująca pobierania próbek mieszanki z innego
bliźniaczego mieszalnika chłodzącego (który również eksploatowany jest w zakładzie) do czasu opracowania i wdrożenia procedur bezpiecznego ich pobierania; 1 decyzja pisemna nakazująca pracodawcy zarejestrowanie i przechowywanie wyników wszystkich przeprowadzanych w zakładzie kontroli mieszalników oraz pozostałych maszyn i urządzeń eksploatowanych na wydziale mieszalni; 11 wniosków,
w tym wniosek o ponowne ustalenie okoliczności i przyczyn
wypadku śmiertelnego, któremu uległ poszkodowany. Osobę sprawującą nadzór i kierownictwo nad pracownikami zakładowego wydziału mieszalni ukarano mandatem karnym.

Opracowała: Barbara Babicz
OIP Zielona Góra
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Śmiertelne zaniedbania
Inspektor pracy z Okręgowego Inspektoratu
Pracy w Zielonej Górze
zakończył kontrolę podjętą w celu zbadania
przyczyn i okoliczności
śmiertelnego wypadku,
który wydarzył się w zakładzie produkującym
wyroby z PCV. Lista zastrzeżeń jest bardzo
długa.

Na hali mieszalni, na stanowisku obsługi
mieszalnika fluidalnego (kombinacja mieszalników grzewczego i chłodzącego), w
trakcie ręcznego pobierania próbek dryblendu (mieszanki tworzywa) z wnętrza
komory mieszalnika chłodzącego, brygadzista mieszalni tworzyw prawdopodobnie został pochwycony przez narzędzia
mieszające i wciągnięty do wnętrza zbiornika mieszalniczego.
Poszkodowany otworzył klapę mieszalnika chłodzącego i pozostawał w strefie niebezpiecznej podczas pracy mieszalnika w
trybie automatycznym. Mieszalnik chłodzący nie pracował, jednak w mieszalniku
gorącym wciąż podgrzewana była porcja
mieszanki. Prawdopodobnie nie zadziałał
wyłącznik krańcowy klapy mieszalnika
chłodzącego, który po otwarciu pokrywy
powinien zatrzymać pracę maszyny. Tymczasem mimo otwarcia klapy system stero-

wania maszyną wciąż otrzymywał sygnał,
jakoby klapa pozostawała zamknięta. W
konsekwencji proces mieszania był kontynuowany w załączonym trybie automatycznym. Po osiągnięciu żądanej temperatury mieszanki, znajdującej się w komorze
mieszalnika grzewczego, nastąpił rozruch
mieszadeł mieszalnika chłodzącego, a następnie wyrzut gorącej mieszanki do komory mieszalnika chłodzącego. W tym momencie musiało najprawdopodobniej nastąpić pochwycenie i wciągnięcie poszkodowanego do wnętrza zbiornika mieszalniczego chłodzącego. W wyniku wypadku
brygadzista poniósł śmierć na miejscu.
Inspektor pracy ustalił prawdopodobne
przyczyny wypadku:
● Techniczne: nieprawidłowe działanie
wyłącznika krańcowego klapy mieszalnika
chłodzącego.
Dokończenie na stronie 34.

