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 „Dialog społeczny – godna  praca”

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej. 

Dużym problemem jest brak szkoleń
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Rozmowa z Arkadiuszem Bartczakiem, społecznym inspektorem pracy w Morskiej 
Służbie Poszukiwania i Ratownictwa

– Czym zajmuje się społeczny in-
spektor pracy w branży ratownic-
twa morskiego?

– Specyfika naszego przedsiębior-
stwa wymusza stosowanie specja-
listycznego, niezawodnego sprzętu 
oraz przemyślanych, sprawdzonych 
procedur. Budowanie świadomości 
pracowników w kierunku koniecz-
ności przestrzegania, czasem „utrud-
niających życie”, zasad jest chyba naj-
istotniejsze. Poza tym obowiązuje u 
nas, podobnie jak w innych firmach, 
prawo pracy. Częściowo jest to ko-
deks pracy, a częściowo Ustawa o 
pracy na morzu. Poza niedostosowa-
niem przepisów prawa do realiów na-
szego przedsiębiorstwa problemy są 
podobne do tych, jakie występują w 
innych miejscach. 

– Jakie to problemy w państwa przy-
padku? 

– Wieloletnie zaniedbania w zakre-
sie wymiany floty, brak procedur ser-
wisowych statków, nietrafione decy-
zje o zakupie sprzętu, dokonywanie 
napraw przez podmioty nieupraw-
nione. To wszystko ma wpływ na 
obniżenie poziomu bezpieczeństwa 
pracowników. Poza tym bardzo draż-
liwy dla załóg statków jest fakt wypła-
cania za pogotowie ratownicze, peł-
nione w miejscu pracy, godzinowej 
stawki 3,63 zł. Paradoksem jest to, że 
nasze prawo na coś takiego pozwala. 
Zdarzają się także przypadki noszące 
znamiona nierównego traktowania. 

Dużym problemem jest brak szkoleń 
i praktycznie całkowite zaniechanie 
inwestycji w potencjał ludzki. W przy-
padku MSPiR bardzo wyraźnie widać 
też tendencję do ignorowania i pomi-
jania roli związków zawodowych i za-
kładowego społecznego inspektora 
pracy.

– Czy nie jest tak, że ze względu na 
specyfikę służby pełnionej, z założe-
nia, w sytuacjach niebezpiecznych 
i związanych z zagrożeniem życia, 
rola społecznego inspektora w SAR 
może być odmienna od zadań, które 
realizuje np. sip pracujący w fabryce 
na lądzie? 

– Myślę, że nie. Unikam określe-
nia, że nasza praca jest niebezpiecz-
na. Owszem, występuje u nas więcej 
zagrożeń, w tym także tych trudno 
przewidywalnych związanych z siła-
mi natury, ale różne aspekty dotyczą-
ce naszej pracy są uregulowane przez 
przepisy oraz normy. Jednym z zadań 
społecznego inspektora jest, aby na 
podstawie obserwacji własnych lub 
zgłoszeń od pracowników wskazy-
wać, że w danych obszarach można 
jeszcze bezpieczeństwo poprawić. 
Działania ratownicze charakteryzują 
się często tym, że może w ich trakcie 
wystąpić konieczność odstąpienia od 
niektórych procedur, ale jest to już 
indywidualna decyzja podejmowana 
w konkretnych przypadkach. Dlatego 
tak istotne jest, aby nasi pracownicy 
reprezentowali najwyższy poziom wy-

szkolenia i mieli świadomość co może 
wpływać na zwiększenie ryzyka.

(tm) 

0,81 tyle wyniósł 
wskaźnik wypadkowości*)  
w Polsce w I kwartale 2021 roku.

W I kwartale br. zgłoszono 10891 
osób poszkodowanych w wy-
padkach przy pracy, o 23,0 proc. 
mniej niż w I kwartale 2020 r. 
Zmniejszyła się również liczba 
osób poszkodowanych przy-
padająca na 1000 pracujących 
(wskaźnik wypadkowości) z 1,04 
w I kwartale 2020 r. do 0,81 
w analogicznym okresie bieżące-
go roku.

*) Wskaźnik wypadkowości jest to 
liczba osób poszkodowanych przy-
padających na 1000 pracujących
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POLUB NAS

Formy zatrudnienia:
  pracownicze: umowa o pracę, 

powołanie, mianowanie, spółdziel-
cza umowa o pracę

  niepracownicze: umowa zle-
cenie, umowa o dzieło, umowa 
o świadczenie usług, umowa 
o spółpracy, inne umowy prawa 
cywilnego, 

Cechy umowy o pracę:
 podporządkowanie pracownika 

kierownictwu pracodawcy,
 praca jest wykonywana w miejscu i cza-

sie wyznaczonym przez pracodawcę,
 odpłatność wykonywanej pracy,
 obowiązek osobistego świadcze-

nia pracy,
 powtarzalność  czynności w okre-

ślonych odcinkach czasowych,
 ryzyko ekonomiczne, socjalne i go-

spodarcze ponosi pracodawca.
Umowę o pracę można zawrzeć: na 
okres próbny, na czas określony, na 
czas nieokreślony.

Prawo  
pracy  
w skrócie

Wypełnij 
ankietę!

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

Ankieta jest anonimowa. Zaprasza-
my do podzielenia się z nami Państwa 
wiedzą oraz przemyśleniami nt. bezpie-
czeństwa i higieny pracy w Państwa za-
kładzie pracy. Dostęp do ankiety...>>

Praca zmianowa wpływa negatyw-
nie na organizm człowieka, jednak 
w wielu zawodach zmianowość jest 
niezbędna. Jak wynika z badań prze-
prowadzonych przez Eurofound, w la-
tach 2005–2015 w krajach wspólnoty 
europejskiej w trybie zmianowym 
pracowało aż 21 proc. pracowników, 
natomiast w nocy aż 19 proc. „Na 
zmiany” pracują osoby zatrudnione 
w przemyśle, energetyce, transporcie, 
a przede wszystkim w ochronie zdro-
wia czy w służbach mundurowych. W 
systemie pracy zmianowej przeważają 
mężczyźni, którzy stanowią 55 proc., 
wśród nich 43 proc. jest w wieku 25–
–39 lat i 37 proc. w wieku 40–54 lat.

Praca zmianowa wpływa negatyw-
nie na zdrowie człowieka, zwiększa 
ryzyko chorób przewlekłych i wy-
padków. Osoby pracujące w systemie 
zmianowym często mają niewystar-
czającą ilość snu, jedzą w niewła-
ściwej porze i to mało wartościowe 
produkty. Mają one także ograniczo-
ną aktywność fizyczną, często palą 
i spożywają większe ilości alkoholu. 
Zaburzenie rytmu okołodobowego 
i zburzenia snu powodują zmianę za-
chowań, stres i konflikt praca – dom. 

Zburzenia rytmu okołodobowego 
powodują problemy ze snem. Praca 
zmianowa, a zwłaszcza praca w nocy, 
negatywnie wpływa na cykl sen – czu-
wanie. Bodźce świetlne redukują wy-
twarzanie melatoniny, czyli hormonu 
odpowiedzialnego za sen. Gdy mamy 
za mało godzin snu dochodzi do za-
burzeń fizjologicznych organizmu, 
a także zaburzeń funkcjonalnych, tj. 
obniżenia koncentracji, otępienia 
oraz odczuwania wzmożonego zmę-
czenia.

Nie ma możliwości wyeliminowa-
nia pracy zmianowej, dlatego nale-
ży minimalizować negatywne skut-

ki. Przede wszystkim trzeba zadbać 
o odpowiedni wypoczynek.

Sen powinien trwać osiem godzin. 
Odbywać się w odpowiednich wa-
runkach (temperatura w granicach 
18°C, wilgotność powietrza w gra-
nicach 40–60 proc., odpowiednie 
zaciemnienie pomieszczenia). Przed 
udaniem się na wypoczynek po-
winno się unikać czynników zabu-
rzających dobry, głęboki sen takich 
jak nikotyna i alkohol. Należy ogra-
niczyć korzystanie z multimediów 
(emitowane z nich światło pobudza), 
a także unikać posiłków obciążają-
cych układ trawienny. Powinniśmy 
również zadbać o inne aspekty na-
szego życia. A więc odpowiednio 
rozplanować posiłki, które powinny 
być zgodne z piramidą zdrowego 
żywienia. Zadbać o odpowiednią 
aktywność fizyczną (jak pływanie, 
bieganie, fitness czy jazda na rowe-
rze – ok. 30–45 minut dziennie), zre-
zygnować z używek (nikotyna, alko-
hol), choć filiżanka kawy czy mocnej 
herbaty na początku nocnej zmiany 
może pomóc.
Źródło: www.ciop.pl

Praca w porze nocnej 

Kodeks pracy Art. 1517.
§ 1.  Praca nocna obejmuje 8 go-

dzin między godzinami  21:00 
a 07:00

§ 2.  Pracownik, którego rozkład 
czasu pracy obejmuje w każ-
dej dobie co najmniej 3 godzi-
ny pracy w porze nocnej lub 
którego co najmniej 1/4 czasu 
pracy w okresie rozliczenio-
wym przypada na porę nocną, 
JEST PRACUJĄCYM W NOCY.

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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