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Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu 
 „Dialog społeczny – godna  praca”

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej. 
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– Jak postrzega pan, z perspektywy 
pełnionej funkcji, rolę SIP-a i zadania, 
które w związku z tym wykonuje?

– Społeczny inspektor jest pośred-
nikiem pomiędzy kierownictwem a 
pracownikami w zakładzie. Taką rolę 
najczęściej spełnia, ale w moim przy-
padku jest to jednocześnie funkcja 
– być może nie wynikająca w pełni 
z zapisów Kodeksu Pracy – niefor-
malnego zastępcy inspektora BHP. 
Czasami biorę udział w prowadzeniu 
postępowań wypadkowych czy tych 
związanych z przestrzeganiem prze-
pisów na terenie zakładu pracy.
– Czy takie kłopoty, różne rodzaju 
wypadki są częste?

– Zdarzają się, zwłaszcza przy tylu 
firmach, które działają na naszym tere-
nie. W tej sytuacji trzeba pilnować lu-
dzi dla ich własnego bezpieczeństwa. 
– Na terenie Krajowej Spółki Cukro-
wej działają podwykonawcy i ze-
wnętrzne przedsiębiorstwa? 

Rozmowa z Henrykiem Michnowskim, społecznym inspektorem pracy 
w Krajowej Spółce Cukrowej Polski Cukier SA, oddział w Malborku 

– Oczywiście. Poszczególne osoby 
przechodzą wymagane przepisami 
szkolenie, ale wiadomo, że szkolenie 
szkoleniem, a późniejsza praca pracą. 
Czasami ktoś chce zrobić coś możliwie 
najszybciej i wówczas nie patrzy na 
obowiązujące reguły, nie przestrzega 
przepisów. Tymczasem realizowane są 
różne czynności, podczas których trze-
ba pilnować pracowników. Zwłaszcza, 
że mieliśmy już trochę wypadków. 
Z drugiej strony jest wiele przypad-
ków, gdy pracownicy boją się coś po-
wiedzieć głośno i również w takich 
sytuacjach społeczny inspektor pracy 
może przekazać informację dalej. Jest 
więc również negocjatorem. 
– Czy wypadki, o których pan wspo-
mniał, wynikają z nieprzestrzegania 
przepisów przez pracowników? 

– Przede wszystkim, ale jednocze-
śnie występują różne czynniki, któ-
re nie zawsze są w pełni zależne od 
osób tutaj pracujących. Coś może 

mieć związek ze środowiskiem, oto-
czeniem, w którym doszło do wypad-
ku, ponieważ oprócz samej cukrowni 
mamy np. kilka magazynów. Ostatnio 
zdarzył się wypadek, w którym pra-
cownik zerwał sobie cały paznokieć. 
To zostało zgłoszone, a protokół spi-
sany. Ale mamy deficyt w zatrudnie-
niu, więc osoba ta wykonywała także 
zadania, których nie miał kto inny wy-
konać. W każdym razie wróci do zdro-
wia i będzie pracować dalej. 
– Czy malborski oddział Krajowej 
Spółki Cukrowej odróżnia się od 
innych zakładów? Czy możemy po-
wiedzieć, że zagrożenia są inne?

– W innych oddziałach KSC Polski 
Cukier SA jest podobnie, mamy ana-
logiczne problemy. 

(tm)

Ankieta dotycząca warunków pracy została opracowana w ramach projek-
tu „Godna praca to bezpieczna praca”.

Celem badania jest dokonanie oceny warunków pracy pracowników za-
trudnionych w firmach z różnych branż w województwie pomorskim oraz 
ocena ich poziomu wiedzy na temat prawa związanego z bezpiecznymi i hi-
gienicznymi warunkami pracy. Ankieta jest anonimowa. Zapraszamy do po-
dzielenia się z nami Państwa wiedzą oraz przemyśleniami nt. bezpieczeństwa 
i higieny pracy w Państwa zakładzie pracy. Dostęp do ankiety...>>

Wypełnij ankietę Nie pozwól, aby 
jeden zły dzień zruj-

nował pozostałe 365. 
Bądź bezpieczny 

w pracy.

https://solidarnosc.gda.pl/godna-praca-to-bezpieczna-praca/godna-praca-to-bezpieczna-praca-aktualnosci/ankieta-na-temat-warunkow-pracy-prosimy-o-wypelnienie
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W Norwegii silniejsza 
reprezentacja pracowników

Co 5 lat Eurofound przeprowadza europejskie badanie warunków pracy. 
Z uwagi na pandemię badania z roku 2020 zostały przesunięte na obecny rok. 
Poniżej przedstawiamy wyniki badań z roku 2015.  Porównujemy Polskę i Nor-
wegię pod względem wpływu pracownikw na warunki pracy.  

Norwegia Polska

Jak dobrze jesteś 
poinformowany 
o zagrożeniach dla 
zdrowia i bezpieczeństwa 
związanych z wykonywaną 
przez siebie pracą?

(bardzo) dobrze 
poinformowany 91 proc. 
nie najlepiej lub w ogóle 
nieponformowany 9 proc.

(bardzo) dobrze 
poinformowany 96 proc. 
nie najlepiej lub w ogóle 
niepoinformowany 4 proc.

Czy uważasz, że 
twoje zdrowie lub 
bezpieczeństwo jest 
narażone na szwank 
z uwagi na wykonywana 
pracę?

Nie – 85 proc.
Tak –15 proc. 

Nie – 79 proc.
Tak – 21 proc.

Czy w twoim 
przedsiębiorstwie 
funkcjonuje związek 
zawodowy, rada 
zakładowa lub podobny 
komitet reprezentujący 
pracowników?

Nie – 22 proc.
Tak 78 proc.

Nie – 73 proc.
Tak – 27 proc.

Czy w twoim 
przedsiębiorstwie 
powołano delegata lub 
komitet do spraw BHP?

Nie – 12 proc.
Tak – 88 proc.

Nie – 46 proc.
Tak – 54 proc.

Czy twoje  
przedsiębiorstwo 
organizuje regularnie 
spotkania, w trakcie 
których pracownicy 
mogą wyrazić swoje 
poglądy na temat sytuacji 
w przedsiębiorstwie?

Nie – 27 proc.
Tak – 73 proc.

Nie – 64 proc.
Tak – 36 proc.

„S” chce emerytur 
stażowych 

25 maja 2021 r. w warszawskiej sie-
dzibie „Solidarności” utworzony został 
komitet inicjatywy ustawodawczej 
w sprawie emerytur stażowych. Projekt 
„S” zakłada możliwość przejścia na eme-
ryturę po 35 latach pracy dla kobiet i 40 
latach dla mężczyzn. Dodatkowym wa-
runkiem jest uzbieranie odpowiedniego 
kapitału emerytalnego.

Skontrolują żurawie
Od 1 czerwca 2021 r inspektorzy Pań-

stwowej Inspekcji Pracy przeprowadzą 
240 kontroli na placach budów całe-
go kraju. Przedmiotem kontroli będzie 
użytkowanie żurawi wieżowych i szybko 
montujących. Kontrole obejmą w szcze-
gólności bezpieczeństwo organizowa-
nia prac z wykorzystaniem tych maszyn, 
w tym likwidację nieprawidłowości 
i szczególnych zagrożeń, występujących 
podczas podnoszenia i przemieszcza-
nia ładunków, zarówno dla operatorów 
żurawi, jak też dla osób wykonujących 
swoje zadania w zasięgu pracy żurawi 
oraz dla osób postronnych.

Odpowiedzialny ma być 
pracownik

19 maja 2021 r. na stronie Rządo-
wego Centrum Legislacji oficjalnie 
ukazał się projekt ustawy dotyczący 
pracy zdalnej. Pełnomocnik ds. BHP 
KK NSZZ „Solidarność” jest zaniepo-
kojona zapisami dotyczącymi bhp na 
stanowisku pracy zdalnej, przerzuca-
jącymi odpowiedzialność za stan bhp 
na pracownika.

Praca z monitorem
Trwają prace w Komisji Europejskiej 

nad aktualizacją przepisów dotyczą-
cych bezpiecznych i zdrowych wa-
runków pracy z użyciem monitorów 
ekranowych. Nowelizacja dyrektywy 
90/270/EWG jest konieczna ze względu 
na postęp technologiczny w zakresie 
narzędzi teleinformatycznych i sposo-
bach świadczenia pracy, jaki dokonał 
się w ostatniej dekadzie. Należy jak naj-
szybciej dostosować przepisy, tak euro-
pejskie jak i krajowe, do nowoczesnego 
środowiska pracy.
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