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

Namawiamy do rzetelnego 
szkolenia BHP
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w spółce Port Gdański Eksploatacja 
Jak wygląda specyfika pracy 
społecznego inspektora w takim 
miejscu jak port? 

– Z racji prowadzenia przeładun-
ków szerokiej gamy materiałów 
występuje bardzo szeroki zakres za-
grożeń, począwszy od bakteriologicz-
nych, a kończących na związanych 
np. z promieniowaniem. 
Czy można powiedzieć, że jest jakiś 
element, który się wyróżnia i spra-
wia najczęściej problemy? 

– Uogólniając można powiedzieć, 
że są to przeładunki z grupy niebez-
piecznych, ponieważ pojawiają się u 
nas materiały wybuchowe, czy pro-
mieniotwórcze, a więc stwarzające 
zagrożenie skażenia między innym 

 – Kontrole prowadzone w tym 
zakresie przez inspektorów obejmu-
ją sprawdzenie realizacji przez pra-
codawcę jednego z podstawowych 
obowiązków wynikających z Kodeksu 
pracy, jakim jest prawidłowe i termi-
nowe wypłacanie wynagrodzenia 
za pracę i innych świadczeń ze sto-
sunku pracy. Prawidłowość wypłaty 
wynagrodzenia obejmuje przy tym 
prawidłowe naliczenie wysokości 
wynagrodzenia, tj. zgodnie z obowią-
zującymi przepisami, przestrzeganie 
zasad dotyczących dokonywania po-
trąceń, właściwą formę i sposób wy-
płaty – mówi główna inspektor pracy 
Katarzyna Łażewska-Hrycko.

Wyliczanie 
wynagrodzeń 
pod kontrolą

4 stycznia 2022 r. na wspólnej kon-
ferencji Minister Rodziny i Polityki Spo-
łecznej Marlena Maląg, Główny Inspek-
tor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko, 
Prezes ZUS Gertruda Uścińska oraz Wi-
ceminister Finansów Jan Sarnowski za-
powiedzieli wspólne działania na rzecz 
ochrony wynagrodzeń pracowników.

Pracownicy, którzy mają  wątpliwo-
ści odnośnie rozliczenia wynagrodze-

nia i składek przez pracodawcę mogą 
zgłaszać do najbliższego inspektora-
tu Państwowej Inspekcji Pracy. Jed-
nym z głównych zadań Państwowej 
Inspekcji Pracy jest m.in. nadzór i kon-
trola przestrzegania przepisów prawa 
pracy, w tym przepisów dotyczących 
wynagrodzenia za pracę i innych 
świadczeń ze stosunku pracy. W tym 
celu inspektorzy pracy mogą prze-
prowadzać postępowania kontrolne 
(mające na celu ustalenie stanu fak-
tycznego w zakresie przestrzegania 
przepisów prawa pracy), a w razie 
stwierdzenia naruszenia nakazać pra-
codawcy naprawienie błędnego nali-
czenia wynagrodzeń.

biologicznego. Procedury przeładun-
kowe i wymogi jakie są z tym związa-
ne wpływają na specyfikę pracy i za-
dań społecznego inspektora pracy.
W porcie zatrudniane są także oso-
by z firm będących podwykonaw-
cami różnych zadań. Czy to w jakiś 
sposób wpływa na możliwość wy-
stąpienia wypadków? 

– Tak i staramy się z tym walczyć. 
Pracodawcy, niestety, często omijają 
przepisy dotyczące pracy tymczaso-
wej i podpisują umowy na wykony-
wanie usług. Takie osoby określamy 
żywymi maszynami roboczymi. 
Jest z tym problem ponieważ... 

– Nie jesteśmy w stanie skontrolo-
wać, jakie przygotowanie do wykony-

wania zadań przechodzą takie osoby. 
Staramy się, jako społeczni inspekto-
rzy, prowadzić z nimi rozmowy i na-
mawiać do tego, żeby domagali się od 
swoich zleceniodawców rzetelnego 
szkolenia z zakresu BHP. Jest to waż-
ne, ponieważ np. w ciągu ostatnich 
tylko kilku dni mieliśmy 4 wypadki 
związane z pracownikami zatrudnio-
nymi przez agencje tymczasowe lub 
świadczącymi usługi na podstawie 
umów cywilnoprawnych innych niż 
te, które zostały przewidziane w usta-
wie o pracownikach tymczasowych. 

(tm) 



Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii po-
przez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach 
programu „Godna praca to bezpieczna praca”

Udział społecznego inspektora pracy 
w dochodzeniu powypadkowym
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Okoliczności i przyczyny wypad-
ków w tym śmiertelnych, ciężkich 
i zbiorowych bada zespół powypad-
kowy, powoływany przez kierownika 
zakładu pracy (pracodawcę), w które-
go skład wchodzą pracownik służby 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
społeczny inspektor pracy.

Gdy w zakładzie nie funkcjonuje spo-
łeczny inspektor pracy, w skład zespołu 
wchodzi przedstawiciel pracowników 
posiadający aktualne zaświadczenie 
o ukończeniu szkolenia w zakresie.

Niezwłocznie po otrzymaniu wiado-
mości o wypadku zespół powypadkowy 
jest obowiązany przystąpić do ustalania 
okoliczności i przyczyn wypadku (§ 7 
rozporządzenia), a w szczególności:
 dokonać oględzin miejsca wypad-

ku, stanu technicznego maszyn i in-
nych urządzeń technicznych, stanu 
urządzeń ochronnych oraz zbadać 
warunki wykonywania pracy i inne 
okoliczności, które mogły mieć 
wpływ na powstanie wypadku;

 jeżeli jest to konieczne, sporządzić 
szkic lub wykonać fotografię miej-
sca wypadku;

 wysłuchać wyjaśnień poszkodowa-
nego, jeżeli jego stan zdrowia na to 
pozwala;

 zebrać informacje dotyczące wy-
padku od świadków wypadku;

 zasięgnąć opinii lekarza, a w ra-
zie potrzeby innych specjalistów, 

w zakresie niezbędnym do oceny 
rodzaju i skutków wypadku;

 zebrać inne dowody dotyczące wy-
padku;

 określić środki profilaktyczne oraz 
wnioski, wynikające z oceny ryzyka 
zawodowego na stanowisku pracy, 
na którym wystąpił wypadek.
Po ustaleniu okoliczności i przy-

czyn wypadku zespół powypad-
kowy sporządza – nie później niż 
w terminie 14 dni od dnia uzyskania 
zawiadomienia o wypadku – proto-
kół ustalenia okoliczności i przyczyn 
wypadku przy pracy. Jeżeli członko-
wie zespołu powypadkowego mają 
rozbieżne zdania, co do okoliczności 
i przyczyn wypadku, o treści proto-
kołu powypadkowego decyduje kie-
rownik zakładu pracy (pracodawca). 
Każdy z członków zespołu ma prawo 
złożenia do protokołu powypadko-
wego zdania odrębnego, które powi-
nien uzasadnić. 

Obowiązkiem społecznego inspek-
tora pracy jest również kontrolowa-
nie, czy wdrażane są zalecone środki 
profilaktyczne, czy określono osoby 
odpowiedzialne za ich realizację, czy 
pracownik poszkodowany lub rodzi-
na zmarłego pracownika otrzyma-
ła protokół powypadkowy oraz czy 
omawiane są z pracownikami zakła-
du (w tym z kadrą kierowniczą) oko-
liczności wypadków przy pracy. 

Od 2003 roku co kilka lat CBOS 
przeprowadza badania na temat na-
ruszania praw pracowniczych. Wy-
nika z nich, że z roku na rok sytuacja 
pracowników w Polsce się poprawia. 
W dużej mierze jest to wynik dobrej 
sytuacji na rynku pracy i faktu, że 
obecnie to przede wszystkim praco-
dawca szuka pracowników, a nie od-
wrotnie.

W ciągu minionych 18 lat poprawi-
ły się też warunki pracy. W pierwszym 
przeprowadzonym przez CBOS bada-
niu (2003 rok) 19 proc. pracowników 
stwierdzało, że są zmuszani przez 
pracodawcę do pracy w nieprzepiso-
wych warunkach, obecnie jest to 7 na 
stu badanych pracowników. 

Ubiegłoroczne badania przeprowa-
dzone przez CBOS potwierdziły opinię, 
że rzadziej dochodzi do łamania praw 
pracowniczych w zakładach, w któ-
rych działają związki zawodowe. 

Czy w Pana(i) 
przedsiębiorstwie 
pracownicy 
zmuszani są do pracy 
w nieprzepisowych 
warunkach?
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Społeczna inspekcja pracy – szkolenia
Dział Programów Europejskich zaprasza na szkolenia poświęcone 
społecznej inspekcji pracy, prawu pracy oraz problematyce bezpie-
czeństwa i higieny pracy.  W szkoleniach mogą wziąć udział społeczni 
inspektorzy pracy, kandydaci na to stanowisko oraz przewodniczący zakłado-
wych organizacji związkowych.
Organizatorem szkoleń jest Region Gdański NSZZ „S”, który realizuje projekt 
„Godna praca to bezpieczna praca” dofinansowany z Norwegii poprzez Nor-
weski Mechanizm Finansowy 2014-2021, w ramach Programu Dialog Spo-
łeczny – Godna Praca. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniach 
prosimy o nadesłanie zgłoszenia na adres: j.lobodzinska@solidarnosc.gda.pl, 
informacje pod numerem 58 308 43 37.


