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Wózki jezdniowe z napędem silnikowym
Pracodawca może prowadzić szkolenie dla kierowców
wózków we własnym zakresie lub korzystać z firm
zewnętrznych. Szkolenie powinno przebiegać według
programu opracowanego lub zatwierdzonego przez
Ośrodek Doskonalenia Kadr Ministerstwa Gospodarki
w Mysłowicach albo Akademię UDT.
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Wyjazdowe posiedzenie Rady Ochrony Pracy, które 15 i 16 maja br. odbyło się w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu, poświęcone było tematyce jakości szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Obrady poprzedziła wizyta
członków ROP w zakładzie firmy „3M Wrocław”, produkującym środki ochrony indywidualnej. Zaprezentowano innowacyjne rozwiązania w zakresie redukcji hałasu oraz
system szkoleń bhp.
Podczas posiedzenia dyskusję nad jakością szkoleń
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy poprzedziły
wystąpienia przedstawicieli Państwowej Inspekcji Pracy,
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Centralnego Instytutu Ochrony Pracy oraz dolnośląskiego kuratorium
oświaty.
Zastępca głównego inspektora pracy Leszek Zając podkreślił rolę szkoleń w zakresie bhp w zapobieganiu wypadkom przy pracy. Poinformował, że Państwowa Inspekcja
Pracy prowadzi systematyczne kontrole w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących organizacji i prowadzenia szkoleń bhp od 2006 r. W toku przeprowadzonych w latach 2011–2013 kontroli stwierdzono, że jedną
z głównych przyczyn
936 wypadków przy
pracy był brak przeszkolenia pracowników w
tym zakresie. Co czwarty kontrolowany pracodawca albo nie odbył
wymaganego przepisami szkolenia bhp, albo
zaświadczenie o szkoleniu straciło aktualność.
Na podstawie analizy
przyczyn
wypadków
przy pracy można wysnuć wniosek, że jakość
szkoleń jest niska. Niestety, w obecnym stanie
prawnym PIP nie ma podstaw do kontrolowania podmiotów prowadzących takie zajęcia w zakresie spełniania wymogów określonych w rozporządzeniu w sprawie szkoleń
w dziedzinie bhp.

Przedstawiciel Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej,
przypominając założenia rozporządzenia w sprawie szkoleń bhp, zaakcentował rolę pracodawcy w zapewnieniu
dobrych warunków szkolenia, właściwego programu, odpowiednich wykładowców itp. Według oceny ministerstwa, przepisy w tej dziedzinie są wystarczające dla zapewnienia odpowiedniej jakości szkoleń.
Członkowie ROP zapoznani zostali przez głównego inspektora pracy Iwonę Hickiewicz z oceną działalności polskiej inspekcji pracy dokonaną przez inspekcje zagraniczne działające w ramach Komitetu Wyższych Inspektorów
Pracy (SLIC). Na dodatkowym spotkaniu zapoznali się rów-

nież z działalnością Ośrodka Szkolenia PIP we Wrocławiu w
zakresie szkolenia i doskonalenia kadr PIP oraz upowszechniania wiedzy dotyczącej ochrony pracy.
Grażyna Panek, OS PIP we Wrocławiu

Okładka:
fot. A. Jaworski

I P 6/2014

3

Majówka z SIP-ami

W teorii i w praktyce

Wiadomości
nie tylko z kraju

Stało się już tradycją, że maj jest miesiącem szczególnie aktywnej
współpracy OIP w Łodzi ze społecznymi inspektorami pracy; organizowane są szkolenia dla zakładowych i oddziałowych społecznych
inspektorów pracy z terenu województwa łódzkiego. Cieszą się one
tak dużym zainteresowaniem, że pomimo zorganizowania dwóch
spotkań, 7 i 16 maja br., nie wszyscy chętni mogli wziąć w nich udział
ze względu na ograniczoną liczbę miejsc. Kierownictwo OIP podjęło
więc decyzję, że w zakładach o wyjątkowo rozbudowanej strukturze
społecznej inspekcji pracy szkolenia odbędą się na terenie tych zakładów: 26 maja dla społecznych inspektorów z kopalni i elektrowni
„Bełchatów” oraz w PGE Dystrybucja w Łodzi –
w tym ostatnim przypadku potrwają do 11
czerwca br. Szkolenia dotyczą różnic pomiędzy
zatrudnieniem pracowniczym a podejmowaniem pracy na podstawie umów cywilnoprawGłówny inspektor pracy Iwona Hickiewicz była gościem IV Kongresu Fonych, metodyki pracy społecznego inspektora
rum Związków Zawodowych, który odbywał się od 13 do 15 maja br. w
pracy oraz wiedzy pomocnej przy ustalaniu
podwarszawskich Falentach. Delegaci wybrali nowe władze; centralą
okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy
związkową ponownie będzie kierować Tadeusz Chwałka. W okolicznooraz planowania działań zapobiegających podobnym zdarzeniom w przyszłości.

Kongres
Forum Związków Zawodowych

Szkolenia i konkursy
dla młodzieży

ściowym wystąpieniu Iwona Hickiewicz sporo miejsca poświęciła współpracy PIP ze związkami zawodowymi, podkreślając m.in., że wspólny wysiłek na rzecz likwidacji patologii istniejących w stosunkach pracy przynosi konkretne rezultaty. Poinformowała, że tylko w roku 2013 organizacje związkowe zgłosiły do PIP ponad tysiąc sto skarg i wniosków o przeprowadzenie kontroli; przeszło jedna czwarta dotyczyła niewypłacania
wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy, a prawie co piąta –
nieprzestrzegania przepisów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy. W większości przypadków zarzuty związków zawodowych były uzasadnione. Wśród gości kongresu byli także: Władysław
Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej, Zbigniew Żurek,
zastępca przewodniczącego Rady Ochrony Pracy i wiceprezes BCC, Piotr
Duda, przewodniczący NSZZ Solidarność, Jan Guz, przewodniczący
OPZZ, a także Luca Visentini, sekretarz konfederalny Europejskiej Federacji Związków Zawodowych.

4

138 uczniów klas III Zespołu Szkół Budowlanych
w Zielonej Górze uczestniczyło w spotkaniu informacyjno-szkoleniowym z inspektorami pracy
i prawnikiem OIP, które służyło przygotowaniu
młodzieży do odbycia praktyki zawodowej. Zapoznali się z podstawowymi zasadami bhp i najczęściej występującymi zagrożeniami w pracy na
budowie, z zagadnieniami dotyczącymi stosunku pracy, rodzajów umów o pracę, czasu pracy,
wynagrodzeń i urlopów.
W siedzibie Izby Rzemiosła i Przedsiębiorców w
Gorzowie Wlkp. rozstrzygnięto etap regionalny
konkursu dla pracowników młodocianych „Bezpiecznie od startu”. Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy z zakresu podstawowych
przepisów prawa pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy wśród uczniów zawodu w
rzemiośle. Konkurs z roku na rok cieszy się coraz
większą popularnością. W tegorocznych eliminacjach wzięło udział 56 osób. Zdobywcy dwóch
pierwszych miejsc zakwalifikowali się do etapu
ogólnokrajowego. W pracach komisji konkursowej uczestniczyli Zdzisław Klim, zastępca okręgowego inspektora pracy oraz Ireneusz Pawlik,
kierownik Oddziału OIP w Gorzowie Wlkp.
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PIP uczestniczy w międzynarodowym
projekcie „Działania związane z delegowaniem pracowników. Szkolenie metodą learning by doing – nauka przez
działanie”. Jego celem jest wzmocnienie współpracy administracyjnej na
poziomie ponadnarodowym w obszarze delegowania pracowników, stworzenie sieci ekspertów krajowych specjalizujących się w tej tematyce, wypracowanie skutecznych narzędzi współpracy, a także rekomendacji dla instytucji UE dotyczących poprawy warunków pracy pracowników delegowanych, powstałych w oparciu o wypracowane instrumenty. W OIP we Wrocławiu odbyła się w kwietniu br. wizyta
studyjna pięciu inspektorów pracy z
krajów członkowskich UE: Belgii, Francji, Holandii, Irlandii i Litwy, którzy zapoznali się z organizacją PIP i działaniami w zakresie delegowania pracowników w ramach świadczenia usług na
terenie Unii. Spotkanie było także okazją do wymiany doświadczeń i dyskusji.
Analogiczne wizyty studyjne w wybranych krajach partnerskich projektu
(Belgia, Holandia) odbyli inspektorzy
pracy z jednostek terytorialnych PIP:
Magdalena Grzyb z OIP w Katowicach, Jacek Maćkowiak z OIP w Poznaniu, Piotr Malinowski z OIP w Opolu.
W dniach 21-25 kwietnia br. Paulina
Latusek z OIP we Wrocławiu i Dariusz
Górski z GIP gościli w oddziale inspekcji pracy Departamentu Meurthe-etMoselle w Lotaryngii (Francja). Wszystkie spotkania poza aspektem teoretycznym, służącym poznaniu rozwiązań przyjętych przez państwa partnerskie projektu w zakresie zapobiegania i
zwalczania naruszeń przepisów prawa
związanych z delegowaniem pracowników, miały także wymiar praktyczny.
Pracownicy PIP uczestniczyli bowiem
w czynnościach kontrolnych, w większości przypadków dotyczących delegowania pracowników polskich przedsiębiorstw.
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Sprawny w zawodzie – bezpieczny w pracy
OIP w Łodzi po raz kolejny włączył się w organizację finału konkursu „Sprawny w zawodzie – bezpieczny w pracy”, organizowanego przez OHP. Jedenasta edycja konkursu, którego celem jest podnoszenie jakości i efektywności przygotowania zawodowego uczestników OHP, upowszechnianie wśród młodzieży wymagań bhp oraz
przepisów prawa pracy, odbyła się 14 maja br. w Centrum Kształcenia i Wychowania
OHP w Dobieszkowie k. Łodzi. Zadaniem 25 uczestników konkursu, wyłonionych w
eliminacjach wojewódzkich, było rozwiązanie testu zawierającego 50 pytań dotyczących bhp, prawa pracy, ochrony przeciwpożarowej i udzielania pierwszej pomocy. Najlepszy wynik, 45 punktów, uzyskał Mateusz Tomczewski, przedstawiciel
Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Dobieszkowie. Nagrody ufundowane
przez okręgowego inspektora pracy w Łodzi wręczył laureatom nadinspektor pracy
Dariusz Borowiecki.

Na forum o młodocianych
Problematyka dualnego systemu kształcenia zawodowego, współpraca z instytucjami rynku pracy oraz sytuacja pracodawców zatrudniających pracowników młodocianych były głównymi tematami Forum Gospodarki i Kształcenia Zawodowego zorganizowanego w kwietniu br. w siedzibie Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu. Aktualnie szkoli ona największą liczbę pracowników młodocianych w Polsce.
Uczestnicy konferencji zwracali uwagę na konieczność usprawnienia systemu edukacji zawodowej w Polsce. Sformułowano 9 wniosków dotyczących m.in. zatrudnienia w szkołach gimnazjalnych profesjonalnych doradców zawodowych, przyspieszenia procedur związanych z wprowadzeniem nowych zawodów oraz wprowadzenie tytułu pomocnika czeladnika. Inspekcję pracy reprezentowała Stanisława Ziółkowska, okręgowy inspektor pracy w Poznaniu.

Poznajmy inspekcyjną rodzinę
Zapraszamy wszystkich pracowników inspekcji pracy do pamiątkowych
zdjęć, które będziemy publikowali w kolejnych numerach „Inspektora Pracy”, jako specjalny dodatek. Znajdzie się tam miejsce dla każdego z okręgowych inspektoratów pracy, a także Ośrodka Szkolenia PIP we Wrocławiu
oraz Głównego Inspektoratu Pracy. Warto zatrzymać czas w kadrze wspólnego zdjęcia i to w roku jubileuszu inspekcji pracy. Zdjęcia prosimy nadsyłać
do redakcji „Inspektora Pracy”.
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minali, traktowani byli z przymrużeniem oka lub byli
wręcz napiętnowani. Wtedy
właściwie nie liczyło się nic
poza wykonaniem planu.
Dlatego teraz bardzo chwali
organizatorów konkursu, w
którym młodzi coraz chętniej
biorą udział i to nie tylko ze
względu na nagrodę, ale by
lepiej poznać te zagadnienia,
które przydadzą im się w ich
życiu zawodowym. Ważne są
też dla nich dyplomy; mogą
się nimi chwalić pracodawcom i swoim rówieśnikom.

By uczeń przerósł mistrza
Był jednym z 46 młodych ludzi ze szkół rzemieślniczych w całym kraju, którzy dotarli
do centralnych eliminacji konkursu „Bezpiecznie od startu”, zorganizowanego już
po raz czternasty, 15 maja br., przez Państwową Inspekcję Pracy i Związek Rzemiosła Polskiego. Wyszedł przed końcem egzaminu testowego i poszedł wprost do stolika
z wydawnictwami poświęconymi bhp i prawu pracy. Biorąc po jednym egzemplarzu
z każdego rodzaju, powiedział, że przydadzą mu się w przygotowaniach do przyszłorocznej rywalizacji.
Znacznie lepiej swoje konkursowe szanse oceniał Dawid
Jakimcio z Wejherowa, który dzięki pomocy Pomorskiej Izby
Rzemieślniczej w Gdańsku, do stolicy przyjechał w przeddzień końcowych zmagań w reprezentacyjnym budynku
rzemiosła przy ulicy Miodowej w Warszawie. Na co dzień
uczy się w wejherowskiej Niepublicznej Szkole Rzemiosła, za
rok zdobędzie zawód stolarza. Nauczyciel nauki zawodu namówił go do udziału w konkursie i wspierał swoją wiedzą
oraz doświadczeniem. Istotnym argumentem, przemawiającym za tym, by przez kilka miesięcy swój wolny czas poświęcać nauce o bhp i prawie pracy, była nagroda w postaci sku-
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tera, o którym marzył. Wśród konkursowych pytań, przygotowanych przez inspekcyjnych ekspertów, były także te dotyczące ochrony pracy kobiet w ciąży. To one sprawiły mu
najwięcej trudności. Cieszy się, że znalazł się w grupie młodych ludzi, którzy w niedalekiej przyszłości będą świadomymi pracownikami i nie zgodzą się na przykład na 12-godzinną pracę w nocy bez odpowiedniej przerwy do następnego
dnia pracy, a tak się niestety dzieje. Jako przyszły stolarz wie,
że w tym zawodzie jest dużo zagrożeń i wciąż zbyt często dochodzi do wypadków. Stanowczo twierdzi, że nigdy nie będzie się też godził na wykonywanie pracy w sytuacji, która
mogłaby komukolwiek zagrozić. Najpierw zgłosi to pracodawcy, a gdy ten nie zareaguje, zwróci się do inspekcji pracy.
Jacek Kozicki z Tarnowa jest głównym specjalistą do
spraw bhp w tamtejszej Izbie Rzemieślniczej i z tej racji opiekuje się również pracownikami młodocianymi, uczącymi się
zawodu. Do Warszawy przyjechał z dwoma chłopakami, którzy wkrótce zostaną mechanikami samochodowymi. To oni
wygrali regionalny etap konkursu i o bhp oraz prawie pracy
wiedzą już naprawdę dużo. Mają spore szanse nie tylko na
wygraną, ale i na to, by w przyszłości przerosnąć mistrza.
Wspomina, jak kiedyś jeden z nich zwrócił mu uwagę, gdy
pomylił się, tłumacząc jakieś przepisy prawa pracy. Jest z
nich dumny. Cieszy się, że młodzież dba o bezpieczeństwo
pracy i nie lekceważy zagrożeń. Kiedyś, gdy sam był w ich
wieku, to w zakładach nikt nie zwracał na to uwagi. Z bezpieczeństwem pracy bywało tak źle, że ci, którzy się o nie upo-
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Weteranką konkursu dla
uczniów szkół rzemieślniczych nazywa siebie Maria
Kurowska, nauczycielka w
Zespole Szkół MechanicznoInformatycznych w Lęborku,
od czternastu lat bowiem przygotowuje do niego uczniów z
izby rzemieślniczej w Słupsku. Lubi to, bo widzi, że młodzież
jest dziś bardzo ciekawa życia i świata, a gdy już pozna podstawy wiedzy o bhp i prawie pracy, chce wiedzieć jeszcze więcej.
Uczniowie dopytują o szczegóły, drążą różne kwestie, nie pozwalają się zbyć zdawkowymi odpowiedziami. W prowadzeniu zajęć bardzo pomaga jej to, że na co dzień jest behapowcem praktykiem, bo ma własną firmę, która zajmuje się także
szkoleniami bhp. Przekazywane informacje opiera więc na
przykładach z życia, a te zawsze najbardziej zapadają w pamięć. Potwierdzają to konkursowe sukcesy jej młodzieży, która potrafi z tej wiedzy korzystać. Nauczycielka nie musi ich
specjalnie namawiać do nauki, bo bardzo mobilizują się sami
nawzajem, wierząc w wygraną. Już kilka razy ci uczniowie zdobywali drużynowo pierwsze i drugie miejsce, także czwartą i
trzecią lokatę w kategorii indywidualnej. Ich wychowawczyni
chciałaby bardzo, aby sięgnęli po najwyższą indywidualną
wygraną i mocno wierzy w swojego tegorocznego kandydata,
który w ubiegłym roku znalazł się tuż przed podium.
Na pytanie, dlaczego biorą udział w konkursie o bhp, Karolina Pochel z Wałbrzycha, która reprezentuje dolnośląską
izbę rzemieślniczą, odpowiada, że to ją po prostu interesuje,
a poza tym jest potrzebne do bezpiecznej pracy; w jej przypadku będzie to fryzjerstwo. Drugi raz startuje w konkursie,
pierwszy raz jest w finale w stolicy i z tego cieszy się chyba
najbardziej. Chodzi nie tylko o możliwość zdobycia głównej
nagrody, ale i o to, by się sprawdzić, porównać z innymi.
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Nie najwyżej poziom swojej wiedzy ocenił przyszły technolog robót wykończeniowych, który do Warszawy przyjechał z Częstochowy. Wiele razy pracował już na budowie w
ramach praktyk uczniowskich i wie, że bywa tam naprawdę
niebezpiecznie, dlatego zawsze stara się przestrzegać zasad
bezpieczeństwa. Mówi, że to jest ważniejsze niż pieniądze; te
można szybko stracić, gdy dojdzie do nieszczęścia. Kiedyś
widział pracownika, który spadł z rusztowania i nigdy już nie
wrócił do pracy. Sam za nic nie chciałby znaleźć się w takiej
sytuacji, dlatego postanowił przyłożyć się do konkursowych
przygotowań. Startuje po raz pierwszy i już wie, że konkurencja jest naprawdę duża, a inni świetnie przygotowani.

Gdy patrzy na młodzież, która za chwilę zasili szeregi rzemieślników, Tomasz Wika, dyrektor Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej, nie kryje zadowolenia, że dziś dla wielu młodych
ludzi priorytetem staje się zdobycie jak największej wiedzy,
szczególnie tej dotyczącej zagadnień bezpieczeństwa, o które
bardzo dbają np. w trakcie praktyk. Oni chcą się realizować poprzez pracę, która ma służyć urzeczywistnianiu ich celów życiowych. Dlatego nie mogą i nie chcą ryzykować swojego i
czyjegoś zdrowia lub życia, np. prowokując sytuacje wypadkowe. To podejście bardzo zmieniło się w ciągu ostatnich kilkunastu lat, o czym świadczyć może frekwencja w konkursie.
Do pierwszych edycji trudno było kogokolwiek namówić, teraz młodzież sama się do niego zgłasza, bo tego typu rywalizacja jest dziś również na topie. Bardzo motywujące są dla
nich nagrody, także te w etapach regionalnych. Gdy sięgną po
nie, kolejnym celem staje się walka o sukces centralny.
Jolanta Kosakowska, dyrektor Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej w Związku Rzemiosła Polskiego, jest dumna, że przed laty z powodzeniem udało się stwo-
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rzyć przedsięwzięcie adresowane do młodzieży ze szkół zawodowych, dla których wciąż brakuje tego typu ofert. Przez
14 lat w konkursie wiedzy o bhp i prawie pracy, na różnych
etapach, wzięło udział około 12 tys. młodych ludzi. To jest
ewenement. Pozwala wykreować młodych liderów środowiska rzemieślniczego, utwierdza ich w przekonaniu, że mogą
osiągać sukcesy i mieć satysfakcję z pracy, która jest bezpieczna. Dużą w tym zasługę mają mistrzowie, a także pracodawcy szkolący młodzież. Coraz częściej zatrudniają młodych pracowników w przekonaniu, że uczenie pracy w bezpiecznych i higienicznych warunkach jest równoznaczne z
przygotowaniem dobrego i wykwalifikowanego pracownika, który jest wartością ekonomiczną. Dyrektor Kosakowska
podkreśla, że nie byłoby tego konkursu, gdyby nie inspekcja
pracy, która jest jego współorganizatorem merytorycznym,
występującym w charakterze eksperta; przygotowuje zadania i pytania, ocenia odpowiedzi, opracowuje fachowe wydawnictwa. Młodzież ucząca się rzemiosła chętnie po nie sięga. Korzystają z nich także opiekunowie i mistrzowie po to,
by – jak mówią – uczeń nieprędko przerósł mistrza...
Zwycięzca tegorocznej rywalizacji Karol Becker, uczeń w
zawodzie mechanik pojazdów samochodowych, reprezentujący Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego w Słupsku, dobrze zapamiętał jeden z wypadków z grupy
tych, do których dochodzi w jego zawodzie. Człowiek zmarł,
bo osunął się na niego samochód, nie dość dobrze zabezpieczony przy tego rodzaju pracy. Wtedy Karol zrozumiał, że dbanie o bezpieczeństwo determinuje wszystko inne. Dlatego
chce przepracować życie bez najmniejszego uszczerbku na
zdrowiu. Taki sobie postawił cel i konsekwentnie do niego
dąży. Teraz przystąpił do konkursu o bhp i prawie pracy. Dalej
zamierza się kształcić i gdy ukończy technikum, zrobi uprawnienia inspektora bhp, a wtedy otworzy własną firmę, w której
będzie się kierował swoim życiowym credo.
Wygraliście podwójnie; po pierwsze, pokonując rywali w
swoich regionach, po drugie i najważniejsze, zdobywając
wiedzę, która wprost przełoży się na wasze bezpieczeństwo
w pracy – mówiła zastępca głównego inspektora pracy Małgorzata Kwiatkowska podczas swojego wystąpienia skierowanego do młodzieży z całej Polski, uhonorowanej nagrodami i dyplomami w konkursie „Bezpiecznie od startu”.
O wartości, jaką jest wygrana w tej rywalizacji, wspominał
także Jerzy Bartnik, prezes Związku Rzemiosła Polskiego.
Gratulując wszystkim jego uczestnikom, powiedział: „Kto do
konkursu przystąpił, ten już wygrał: wiedzę, umiejętności i
bezpieczeństwo, a więc to, czym powinien się kierować każdy wykształcony i świadomy człowiek; czy to pracodawca
czy też pracownik”.
Beata Pietruszka-Śliwińska
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Odzyskane wynagrodzenia
Inspektorzy pracy z OIP w Białymstoku
przyczynili się ostatnio do odzyskania
przysługujących wynagrodzeń w kwocie
przekraczającej półtora miliona złotych.
Dzięki pokontrolnym wystąpieniom pracodawcy musieli wypłacić należne wynagrodzenia za pracę, a także inne świadczenia
przysługujące pracownikom.

Pół miliona dla pracowników
W trakcie przeprowadzonej w styczniu br. kontroli w firmie
realizującej w Polsce i za granicą obiekty mieszkaniowe w
systemie modułowym inspektor pracy ustalił, że występują
nieprawidłowości dotyczące wynagrodzeń – zaniżano wynagrodzenia pracowników wykonujących w jednym miesiącu pracę na terenie kraju oraz za granicą, a także nie wypłacano lub nieprawidłowo naliczano dodatki do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, wypracowanych
podczas pracy w kraju i za granicą. W wyniku realizacji wniosków wystąpienia inspektora pracy pracodawca wypłacił
pracownikom nienaliczone i niewypłacone świadczenia w
łącznej wysokości 502 994,94 zł.

Niewypłacone świadczenia
w spółdzielniach mleczarskich
Podczas czynności kontrolnych w jednej z podlaskich
okręgowych spółdzielni mleczarskich stwierdzono między
innymi nienaliczenie i niewypłacenie uprawnionym pracownikom przysługującego im dodatku za pracę w godzinach
nadliczbowych oraz dodatku za pracę w porze nocnej, a także zaniżenie wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego. Realizując wnioski inspektora pracy, pracodawca naliczył
i wypłacił 98 pracownikom przysługujące im świadczenia
pieniężne w łącznej kwocie 371 282,07 zł. Również w trakcie
kontroli w innej okręgowej spółdzielni mleczarskiej ustalono, że pracownikom – kierowcom nie naliczono i nie wypłacono wynagrodzenia wraz ze stosownym dodatkiem za pracę w godzinach nadliczbowych oraz wynagrodzenia za czas
niewykonywania przez pracownika pracy, do której wykonywania był gotów. Realizując wnioski inspektora pracy, pracodawca naliczył i wypłacił 23 pracownikom świadczenia pieniężne w łącznej kwocie 24 375,00 zł.
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Wypłata po kontroli
W czasie kontroli jednego z podlaskich zakładów zajmujących się obróbką drewna stwierdzono nienaliczenie i niewypłacenie uprawnionym pracownikom przysługującego im
wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych wynikających z przekroczenia dobowej i przeciętnej tygodniowej
normy czasu pracy oraz dodatku za pracę w porze nocnej. W
związku z realizacją wniosków inspektora pracy pracodawca
naliczył i wypłacił 15 pracownikom przysługujące im świadczenia pieniężne w łącznej kwocie 48 603,70 zł.

Nieprawidłowości u spożywców
Podczas czynności kontrolnych w jednej z funkcjonujących w województwie podlaskim spółdzielni spożywców
stwierdzono między innymi nienaliczenie i niewypłacenie
uprawnionym pracownikom wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych oraz dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia pracowników na pokrycie należności wynikających z niedoborów stwierdzonych podczas inwentaryzacji
mienia, bez pozostawienia w takiej sytuacji kwoty wolnej od
potrąceń w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. W związku z realizacją wniosków inspektora pracy, pracodawca naliczył i wypłacił 17 pracownikom świadczenia pieniężne w łącznej kwocie 19 835,50 zł.

Aż 943 pracowników
W efekcie działań inspektora pracy w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej, zatrudniającym ponad 900 osób,
przywrócono terminową wypłatę wynagrodzeń za pracę.
Pracodawca wypłacał dodatki do wynagrodzenia w wysokości 65% stawki godzinowej za pracę wykonywaną w porze
nocnej, dodatki do wynagrodzenia w wysokości 45% stawki
godzinowej za każdą godzinę pracy wykonanej w porze
dziennej w niedziele i święta oraz dni wolne od pracy, wynikające z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, pracownikom zatrudnionym w systemie pracy zmianowej oraz
wynagrodzenie za dyżury medyczne z miesięcznym opóźnieniem. Realizując wniosek inspektora pracy, pracodawca
we właściwym terminie wypłacił wynagrodzenia 943 pracownikom w łącznej kwocie 613 843,69 zł.
Opracował: Krzysztof Rezanow
OIP Białystok

9

Aleksandra Bogusz

Nakazy PIP

Praca o szczególnym charakterze

Do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach
wpłynęło w ostatnich latach wiele wniosków osób
zatrudnionych w placówkach służby zdrowia o wydanie nakazu umieszczenia danego pracownika
w ewidencji pracowników
wykonujących pracę o
szczególnym charakterze.
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Wnioski te dotyczyły sytuacji, gdy pracodawca nie uznawał pracy wykonywanej
przez pracownika za pracę o szczególnym
charakterze i w związku z tym nie kwalifikował go do ewidencji pracowników wykonujących pracę o szczególnym charakterze.
W poprzednim stanie prawnym wykonywanie przez pracowników służby zdrowia
pracy w warunkach szczególnych lub o
szczególnym charakterze było uregulowane
zarządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki
Społecznej z dnia 30 sierpnia 1983 r. (Dz.Urz.
MZiOS nr 8, poz. 40), wydanym na podstawie § 1 ust. 2 oraz w związku z § 19 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego
1983 r. w sprawie wieku emerytalnego oraz
wzrostu emerytur i rent inwalidzkich dla
pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz.U. Nr 8, poz. 43).
Sytuacja prawna pracowników placówek
służby zdrowia w zakresie dotyczącym ich
uprawnień do wcześniejszego przejścia na
emeryturę zmieniła się po wejściu w życie
ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz.U. z 2008 r. Nr
237, poz. 1656 z późn. zm.), tj. od dnia
1 stycznia 2009 r. Ustawa ta na mocy art. 48
wprowadziła również zmiany do ustawy z
dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy, nadając właściwym organom
Państwowej Inspekcji Pracy uprawnienie
do nakazania pracodawcy umieszczenia
pracownika w ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, o której mowa w art. 41 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia
19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych, wykreślenia go z ewidencji oraz

do sporządzenia korekty dokonanego wpisu w tej ewidencji.
Ustawa o emeryturach pomostowych
ograniczyła krąg pracowników placówek
służby zdrowia uprawnionych do zaliczenia
ich do pracowników wykonujących pracę
w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. W myśl art. 3 ust. 3 ustawy o emeryturach pomostowych prace o
szczególnym charakterze to prace wymagające szczególnej odpowiedzialności oraz
szczególnej sprawności psychofizycznej,
których możliwość należytego wykonywania w sposób niezagrażający bezpieczeństwu publicznemu, w tym zdrowiu lub życiu innych osób, zmniejsza się przed osiągnięciem wieku emerytalnego na skutek
pogorszenia sprawności psychofizycznej,
związanego z procesem starzenia się. Wykaz prac o szczególnym charakterze określa załącznik nr 2 do ustawy.
Pod rządami nowej ustawy kwalifikowanie niektórych rodzajów prac do prac o
szczególnym charakterze budzi sporo wątpliwości. Dotychczasowa praktyka wykazała, że nie ma ich raczej przy kwalifikowaniu
prac kierowców pojazdów uprzywilejowanych (poz. 9 załącznika nr 2 do ustawy o
emeryturach pomostowych), prac członków zespołów ratownictwa medycznego
(poz. 18 tegoż załącznika), a także prac personelu bezpośrednio sprawującego opiekę
nad mieszkańcami domów pomocy społecznej dla przewlekle psychicznie chorych, niepełnosprawnych intelektualnie
dzieci i młodzieży lub dorosłych (poz. 22
załącznika). Inaczej jest jednak w przypadku kwalifikowania prac personelu medycznego oddziałów psychiatrycznych i lecze-
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nia uzależnień w bezpośrednim kontakcie
z pacjentami (poz. 23 załącznika) oraz prac
personelu medycznego w zespołach operacyjnych dyscyplin zabiegowych i anestezjologii w warunkach ostrego dyżuru (poz.
24 załącznika).

Na oddziałach psychiatrycznych
Jak wskazali autorzy poradnika do ustawy o emeryturach pomostowych, opracowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Centralny Instytut
Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy (Zasady kwalifikacji prac w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze. Poradnik do ustawy z dnia 19
grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych, CIOP-PIB, Warszawa 2009), prace
personelu medycznego tych oddziałów
wiążą się z czynnikiem ryzyka zawodowego niezależnym od pracownika, jakim jest
nieprzewidywalność postępowania pacjentów oddziałów psychiatrycznych i leczenia uzależnień, skutkująca sytuacjami
zagrażającymi bezpieczeństwu publicznemu, w tym zdrowiu lub życiu własnemu
i innych osób. Prace te wymagają sprawności sensomotorycznych, takich jak szybki refleks i spostrzegawczość. W zakresie
zdolności wymagana jest podzielność
uwagi. Zdaniem autorów poradnika konieczne cechy osobowości to łatwość przerzucenia się z jednej czynności na drugą,
wytrzymałość na długotrwały wysiłek,
umiejętność podejmowania szybkich i trafnych decyzji, samodzielność, ogólnie dobra sprawność fizyczna i umiejętność samoobrony. Wymienione sprawności mogą
się zmniejszać wraz z wiekiem.
W przepisie wyraźnie wskazano, że prace
o szczególnym charakterze wykonuje personel medyczny. Należy się zastanowić, kto
do takiego personelu powinien być zaliczany. Niewątpliwie każda osoba wykonująca
zawód medyczny uprawniona jest do
udzielania świadczeń zdrowotnych. W
praktyce pojawiły się jednak wątpliwości,
czy do personelu medycznego można zakwalifikować na przykład pracownika zatrudnionego na stanowisku salowej.
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Definicja osób wykonujących zawód medyczny znajduje się w ustawie z dnia 15
kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(Dz.U. z 2013, poz. 217). Przez osobę wykonującą zawód medyczny wymieniona ustawa w art. 2 ust. 1 pkt 2 rozumie osobę
uprawnioną na podstawie odrębnych
przepisów do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz osobę legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania
świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny. Kwalifikacje te muszą być odpowiednie
do udzielanych świadczeń zdrowotnych.
Przez świadczenie zdrowotne, w myśl art. 2
ust. 1 pkt 10 tej ustawy, rozumie się działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne
działania medyczne wynikające z procesu
leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie
kwalifikacji wymaganych od pracowników
na poszczególnych rodzajach stanowisk
pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. z 2011 r. Nr
151, poz. 896), do zatrudnienia na stanowisku salowej wymagane jest wykształcenie
podstawowe i przeszkolenie w miejscu
pracy. W tej sytuacji trudno uznać, że salowa legitymuje się nabyciem fachowych
kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny. Jej udział w
udzielaniu świadczeń zdrowotnych nie ma
charakteru samodzielnego, co wiązałoby
się z ponoszeniem odpowiedzialności za
udzielone świadczenie zdrowotne.
Dla uznania, iż dana praca może być zaliczona do prac o szczególnym charakterze,
konieczne jest jednoczesne spełnienie następujących przesłanek: rodzaj wykonywanej pracy musi mieścić się w grupie prac
wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy
o emeryturach pomostowych; wykonywana praca musi wymagać szczególnej odpowiedzialności oraz szczególnej sprawności
psychofizycznej; możliwość należytego
wykonywania tej pracy w sposób niezagrażający bezpieczeństwu publicznemu, w

Przepisy ustawy o emeryturach pomostowych obejmują personel medyczny
dyscyplin zabiegowych –
anestezjolodzy, pielęgniarki
operacyjne – pracujący w
zespołach operacyjnych, o
ile wykonują pracę w warunkach ostrego dyżuru

tym zdrowiu lub życiu innych osób, musi
się zmniejszać przed osiągnięciem wieku
emerytalnego na skutek pogorszenia
sprawności psychofizycznej, związanego z
procesem starzenia się. Wykonywana przez
salową praca nie mieści się w kategorii prac
wymienionych w poz. 23 załącznika nr 2 do
ustawy o emeryturach pomostowych.

W warunkach ostrego dyżuru
W przypadku kwalifikowania prac personelu medycznego w zespołach operacyjnych dyscyplin zabiegowych i anestezjologii w warunkach ostrego dyżuru również
warto sięgnąć do poradnika do ustawy o
emeryturach pomostowych, opracowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz CIOP-PIB. Autorzy wyraźnie
wskazują, iż personel medyczny zespołów
operacyjnych dyscyplin zabiegowych to lekarze dyscyplin zabiegowych, anestezjolodzy, pielęgniarki operacyjne (m.in. instrumentariuszki, pielęgniarki anestezjologiczne, pielęgniarki perfuzjonistki), wchodzący
w skład zespołów operacyjnych działających w warunkach ostrego dyżuru. Wymienione prace wymagają sprawności sensomotorycznych, takich jak szybki refleks,
spostrzegawczość, ostrość wzroku, zręczność rąk, koordynacja wzrokowo-ruchowa.
W zakresie zdolności wymagana jest podzielność uwagi. Konieczne cechy temperamentu to łatwość przerzucenia się z jednej czynności na drugą, wytrzymałość na
długotrwały wysiłek, umiejętność podejmowania szybkich i trafnych decyzji. Wymienione sprawności mogą się zmniejszać
wraz z wiekiem. Przepisy ustawy o emeryturach pomostowych obejmują personel
medyczny dyscyplin zabiegowych – anestezjolodzy, pielęgniarki operacyjne – pracujący w zespołach operacyjnych, o ile wykonują pracę w warunkach ostrego dyżuru.
Kryterium dotyczące wykonywania tych
prac w warunkach ostrego dyżuru wynika z
konieczności działania w warunkach, które
są szczególnie trudne do przewidzenia i w
których stosowanie ustalonych procedur
zapewniających bezpieczeństwo własne
i innych osób często jest utrudnione. Wła-

śnie ten aspekt, czyli działanie w warunkach nagłości i nieprzewidywalności, decyduje o szczególnym charakterze pracy tej
grupy zawodowej i kwalifikuje wykonujących ją pracowników do przyznania im
emerytur pomostowych. Zdaniem autorów poradnika prace personelu medycznego w oddziałach dyscyplin zabiegowych
intensywnej terapii – aczkolwiek bardzo
obciążające emocjonalnie i stresujące – są
wykonywane według określonych procedur, których stosowanie minimalizuje ryzyko zdrowotne zarówno dla pracownika, jak
i pacjenta.
Doprecyzowania pojęcia „w warunkach
ostrego dyżuru” dokonano w komunikacie
Ministerstwa Zdrowia w sprawie rozumienia pojęcia „w warunkach ostrego dyżuru”
zawartego w pkt 24 załącznika nr 2 do ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach
pomostowych. Wskazano, że pojęcie to
oznacza nieuchronność wystąpienia zdarzenia, które powoduje konieczność udzielania świadczeń zdrowotnych w trybie nagłym, ze wskazań życiowych. Nieuchronność występowania takich zdarzeń skutkuje tym, że od pracowników pracujących w
tych warunkach wymagane są kryteria
określone w art. 3 ust. 3 ustawy o emeryturach pomostowych (szczególna odpowiedzialność oraz szczególna sprawność psychofizyczna).
Mając na uwadze zakres, rodzaj i charakter
wykonywanych czynności zarówno przez
pielęgniarki w zespołach operacyjnych dyscyplin zabiegowych i anestezjologii, jak i
przez pielęgniarki w oddziałach dyscyplin
zabiegowych lub intensywnej terapii, należy uznać, iż warunki ostrego dyżuru występują w przypadku obu stanowisk pracy. Jednak w ustawie o emeryturach pomostowych nie ma mowy o pracach personelu
medycznego w oddziałach dyscyplin zabiegowych lub intensywnej terapii.

Kontrola ewidencji
Warto zwrócić uwagę na wyrażany w
orzecznictwie sądów administracyjnych
pogląd, iż organy Państwowej Inspekcji
Pracy nie są uprawnione do podejmowania
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działań – w zakresie problematyki ujętej w przepisach ustawy o emeryturach pomostowych – w innym zakresie niż
kontrola ewidencji pracowników wykonujących prace w
szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.
W uzasadnieniu do wyroku z dnia 19 kwietnia 2011 r. Naczelny Sąd Administracyjny (I OSK 1969/10) poparł stanowisko, że organy inspekcji pracy nie mają prawnych podstaw
do dokonywania wiążących ustaleń czy badań w zakresie
wykazywania, czy określone stanowisko spełnia wymogi
przewidziane przez ustawę o emeryturach pomostowych,
by być umieszczone przez pracodawcę w rejestrze stanowisk
prowadzonym w oparciu o przepis art. 41 ust. 4 pkt 1 ustawy.
Organy inspekcji pracy nie są upoważnione do wydawania
decyzji ingerujących w treść tego rejestru.
Część postępowań prowadzonych w tych sprawach w
Okręgowym Inspektoracie Pracy w Katowicach znalazła swój
finał w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach.
W części spraw sąd uchylał zaskarżane przez pracowników
decyzje okręgowego inspektora pracy utrzymujące w mocy
decyzje inspektora pracy, odmawiające nakazania pracodawcy umieszczenia pracowników w ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o
szczególnym charakterze. W części spraw Wojewódzki Sąd
Administracyjny w Gliwicach uchylił zarówno zaskarżone
decyzje okręgowego inspektora pracy, jak i poprzedzające je
decyzje inspektora pracy. Decyzje odmawiające nakazania
pracodawcom umieszczenia pracowników w ewidencji pracowników wykonujących prace o szczególnym charakterze
wydane były w sytuacji, kiedy pracowników nie tylko nie
umieszczono w ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, lecz w prowadzonych przez pracodawców rejestrach
stanowisk na dzień przeprowadzanej kontroli nie było stanowisk pracy, na których byli oni zatrudnieni.
W uzasadnieniu wyroków sąd w pełni podzielił stanowisko
wyrażone między innymi w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 grudnia 2012 r. (I OSK 587/12), zgodnie z którym prowadzenie ewidencji, o której mowa w art. 41
ust. 4 pkt 2 ustawy o emeryturach pomostowych, oraz wydawanie decyzji administracyjnych przez organy Państwowej
Inspekcji Pracy w sprawach związanych z prowadzeniem
ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze ma służyć
jedynie udokumentowaniu faktu wykonywania takiej pracy.
Natomiast umieszczenie pracownika (lub nieumieszczenie)
w takiej ewidencji nie przesądza samo przez się, że ten pracownik spełnia warunek nabycia prawa do emerytury pomostowej (lub go nie spełnia). Dodatkowo, zdaniem sądu, wskazać należy, że przepisy ustawy o emeryturach pomostowych, w szczególności art. 41 ust. 1 pkt 2, ust. 4 pkt 2 i ust. 6,
mówią o pracownikach, za których przewidziany jest obo-
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wiązek opłacania składek, a nie o pracownikach, za których
składki takie są przez płatnika odprowadzane. Pracownik, za
którego przewidziany jest obowiązek opłacania składek, to
pracownik wykonujący prace w szczególnych warunkach
lub o szczególnym charakterze, lecz ocena spornych okoliczności w tym zakresie należy do właściwości organów rentowych oraz sądów powszechnych.
Zdaniem sądu przyjąć należy, że merytoryczny spór pomiędzy pracownikiem a pracodawcą w kwestii oceny charakteru pracy wykonywanej na danym stanowisku pracy –
przede wszystkim czy praca ma charakter pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze – jest w zasadzie sporem z zakresu ubezpieczeń społecznych. Z jednej
bowiem strony dotyczy obowiązków pracodawcy, między
innymi w postaci opłacania składek na FEP, z drugiej strony
uprawnień pracownika związanych z uzyskaniem prawa do
emerytury pomostowej.
Sąd wskazał, że organy Państwowej Inspekcji Pracy, do
których wpłynęła skarga pracownika składana w trybie art.
41 ust. 6 ustawy o emeryturach pomostowych, zobowiązane
są do wszczęcia postępowania kontrolnego, które to postępowanie może się zakończyć wydaniem nakazu w trybie art.
11a ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy – tylko wtedy jednak, gdy dane stanowisko pracy zostało przez płatnika składek umieszczone w ewidencji, natomiast pracownik, który
spełnia wszystkie przesłanki do objęcia go wpisem ze względu na właśnie zajmowane stanowisko, wpisem do takiej ewidencji nie został objęty. W sytuacji, gdy po przeprowadzeniu
kontroli ustalono, że stanowisko, na którym zatrudniony jest
pracownik wnoszący skargę, nie zostało przez płatnika składek na FEP zamieszczone w ewidencji, wówczas inspektor
pracy winien umorzyć postępowanie jako bezprzedmiotowe. Zdaniem sądu rola inspekcji pracy w tym zakresie ogranicza się jedynie do orzekania o istnieniu lub nieistnieniu naruszenia obowiązku pracodawcy o charterze ewidencyjnosprawozdawczym.
Mając na uwadze wskazane orzecznictwo, uznać należy, że
rola inspektora pracy w postępowaniu dotyczącym rozpatrzenia wniosku o wydanie nakazu umieszczenia pracownika w ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze sprowadza się do kontroli opracowanego przez pracodawcę wykazu prac wykonywanych w warunkach szczególnych lub
o szczególnym charakterze. Dopiero w razie braku zakwalifikowania konkretnego pracownika do ewidencji, a zatrudnionego na stanowisku pracy wymienionym w wykazie prowadzonym przez pracodawcę, inspektor pracy mógłby, według przyjętego w orzecznictwie kryterium, wydać stosowną decyzję.
nadinspektor Aleksandra Bogusz
OIP Katowice
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Anna Kucharska

Mobbing a inspekcyjna praktyka

Ustawowo PIP nie ma
żadnych możliwości, by
formalnoprawnie załatwiać sprawy osób, które
zwracają się o pomoc, ponieważ czują się ofiarami
mobbingu, szykanowania
czy po prostu złego, niesprawiedliwego traktowania w pracy. Inspekcja
nie ma możliwości rozstrzygnąć, czy dana osoba faktycznie doświadcza
mobbingu, także wyegzekwować od pracodawcy
lub współpracowników
zmiany zachowania ani
poprawić atmosfery
w miejscu pracy.
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Inspekcja pracy może natomiast edukować pracowników i pracodawców, informować ich o tym, jak radzić sobie z mobbingiem, rozmawiać z osobami, które go
doświadczają, wspólnie wypracowywać
możliwe rozwiązania. Po przepracowaniu
kilku lat w Okręgowym Inspektoracie Pracy
w Lublinie jestem przekonana, że są to
działania, które podejmować warto, mimo
braku wymiernych rezultatów.
Skala skarg dotyczących mobbingu,
zgłaszanych w OIP w Lublinie na przestrzeni ostatnich lat, przedstawia się następująco: 2010 r. – 39 skarg, 2011 r. – 42, 2012 r. –
42 i 2013 r. – 43. Pracownicy informują o
szykanowaniu, zastraszaniu i lekceważeniu. Oczekują interwencji. Nie mają, gdzie
się zwrócić, niejednokrotnie jesteśmy ich
ostatnią deską ratunku. Podejmując czynności kontrolne w wyniku skarg na mobbing, za zgodą pracodawcy przeprowadzamy wśród pracowników anonimową ankietę narażenia na działania z zakresu mobbingu. Jest to ankieta stworzona kilka lat
temu na potrzeby czynności kontrolnych
inspektorów pracy; krótka i poglądowa. Jej
wyniki, w postaci notatki, są dołączane do
protokołu z kontroli. I to wszystko. Można
się zastanawiać, czemu służy ta ankieta, co
wnosi. Przecież inspektor pracy i tak nie
może na jej podstawie rozstrzygnąć, czy
doszło do działań mobbingowych, nie
może kierować środków prawnych, nie
może ukarać pracodawcy – w zasadzie nie
może w tej sprawie zrobić nic. A więc czy
jest sens? Moje doświadczenie mówi mi, że
tak. Zauważyłam, iż pracodawcy w większości przypadków zgadzają się na przeprowadzenie ankiet. Podchodzą do tego

otwarcie, chcą dowiedzieć się, jak czują się
ich pracownicy, co im przeszkadza w pracy.
Chętnie podejmują rozmowę na temat wyników ankiet, często wspólnie z inspektorem zastanawiają się, gdzie jest problem
i co można z nim zrobić.
Czy dotyczy to wszystkich kontrolowanych podmiotów? Nie. Czy daje to pewność zmiany atmosfery, pomocy mobbingowanej osobie? Nie. Czy warto takie działania podejmować? W mojej ocenie – tak. Z
doświadczeń kontrolnych Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie wynika, iż takie
inicjatywy wspierają pracowników, dają do
myślenia pracodawcom, zachęcają ich do
przeciwdziałania mobbingowi. Nawet w
zakładach pracy, w których pracodawcy
niechętnie zgadzają się na anonimowe ankiety, sam fakt pojawienia się inspektora
pracy powoduje redukcję negatywnych zachowań i uspokojenie atmosfery. A większości pracownikom właśnie na tym najbardziej zależy. Jeżeli wizyty inspektora
pracy mogą takie rezultaty wywołać, to według mnie, warto je podejmować.

Inspekcja doradza i wspiera
Jednym z zadań mojej pracy jest spotykanie się z osobami, które czują się ofiarami
mobbingu. Pracownicy pytają, co mogą
zrobić, jak sobie z taką sytuacją poradzić,
proszą o pomoc. Zazwyczaj pierwsze kroki
kierują do sekcji porad prawnych, gdzie
uzyskują informacje o przepisach dotyczących mobbingu oraz specyfice kontroli inspekcji pracy w tym zakresie. Jednak z rozmów z takimi osobami wynika, że nie tego
oczekują. Często mówią: „Ale mi nie chodzi
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o odszkodowanie. Ja tylko chcę pracować w spokojnej atmosferze, tak jak dawniej”. Wówczas prawnicy kierują te osoby do mnie, a nasza rozmowa skupia się wówczas na tym, jak
wygląda sytuacja osoby, co się zmieniło, od kiedy. Wspólnie
zastanawiamy się, co można zrobić wewnątrzorganizacyjnie,
indywidualnie, by spróbować coś zmienić. Zawsze powtarzam, że w przeciwdziałaniu mobbingowi nie ma prostych
rozwiązań. Wszystko zależy od tego, jakimi jesteśmy osobami, z jakimi ludźmi pracujemy, jaki jest charakter doświadczanych zachowań oraz sytuacja w zakładzie pracy. Rozmówcy zazwyczaj rozumieją złożoność tego zjawiska, przyjmują do wiadomości, jakie są nasze możliwości. Chcą wspólnie zastanowić się nad tym, co mogą zrobić; rozważamy np.
rozmowę z przełożonym, pracodawcą, kontakt z zakładową
organizacją związkową czy wniesienie formalnej skargi na
piśmie do pracodawcy. Często chodzi przede wszystkim o
okazanie wsparcia, zachęcenie osoby do działania, do podjęcia konstruktywnych kroków, do spojrzenia na tę sprawę z
innej strony. Zdarza się, że jestem pierwszą osobą, której
opowiadają o trudnej dla nich sytuacji w pracy. Za każdym
razem kończę takie spotkanie z jednej strony z poczuciem
frustracji, że formalnie nie jesteśmy w stanie pomóc,
a z drugiej z przekonaniem, że działania prewencyjne, poradnictwo w tym zakresie są
niezbędne i korzystne.
Do inspektoratu przychodzą również pracodawcy dostrzegający
trudne i konfliktowe relacje w
swoim zakładzie pracy. Szukają
podpowiedzi, jak kształtować dobrą atmosferę, konsultują wprowadzanie wewnętrznych procedur antymobbingowych.
Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie realizował w 2013 roku temat własny „Mobbing w pracy –
przyczyny, skutki, zapobieganie”. Pomysł na wprowadzenie
takiego tematu wynikał z kontroli dotyczących mobbingu,
rozmów z osobami, które czuły się jego ofiarami. Doświadczenia te pokazywały i nadal pokazują, iż wiele osób źle rozumie mobbing. Jedni utożsamiają go z poleceniami służbowymi czy wyciąganiem konsekwencji za niewywiązywanie
się z umów i zobowiązań. Inni nie dostrzegają łamania swoich praw, pozwalają na zniewagi i niesprawiedliwe traktowanie. Brakuje im wiedzy na temat tego, co mogą zrobić, by
przeciwdziałać mobbingowi, jak pomagać innym. Wychodząc z założenia, iż podstawą dobrej profilaktyki jest wiedza,
zdecydowano się w Lublinie na realizację szkoleń w zakładach pracy, podczas których przekazywana jest wiedza dotycząca tego, czym jest mobbing, czym różni się od dyskryminacji, jakie są jego przyczyny, przejawy, jakie mogą być
konsekwencje i – przede wszystkim – jak można sobie z nim
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radzić od strony „ludzkiej”, wewnątrzorganizacyjnej. W ramach realizacji tematu przeprowadzono 65 spotkań szkoleniowych, w których uczestniczyło ponad dwa tysiące pracowników lubelskich zakładów pracy. Część szkoleń została
zorganizowana na zaproszenie OIP-u, na które pracodawcy
odpowiedzieli pozytywnie, część na wniosek samych pracodawców, poszukujących wiedzy o mobbingu, a zwłaszcza
tego, jak sobie z nim radzić i przeciwdziałać mu. Niejednokrotnie prośby o szkolenia były wynikiem kontroli inspektorów pracy; kontroli, które pokazały, że brakuje wiedzy na ten
temat i nie wiadomo, skąd ją uzyskać. Zdarzały się również
sytuacje, w których pracodawcy od siebie nawzajem dowiadywali się o szkoleniach i zgłaszali się z prośbą o ich przeprowadzenie.
Szkolenia takie dają wiele do myślenia. Udowadniają, że
pracownikom faktycznie potrzebna jest ta wiedza i że chcą ją
zdobywać. Pokazują, że pracodawcy również są zainteresowani tematyką mobbingu, chcą o nim mówić głośno, chcą
wprowadzać procedury antymobbingowe, chcą tworzyć
środowiska pracy wolne od działań mobbingowych. Każde
szkolenie kończę życzeniem skierowanym do pracowników,
by nigdy nie musieli korzystać z przekazywanej przeze
mnie wiedzy. Jednocześnie zostawiam im
otwartą furtkę, by mogli kontaktować się
w sytuacji, gdy dojdzie do niewłaściwego traktowania. Rzecz jasna, z tą
wiedzą nie dotrze się do wszystkich. Niejednokrotnie osoby, którym najbardziej byłaby ona potrzebna, wzbraniają się przed nią.
I znowu pojawia się pytanie: czy w
takim razie warto? Moim zdaniem tak,
nawet jeżeli na sto szkolonych osób skorzysta tylko jedna.
Wszystkie opisane działania pokazują, że choć nie
mamy formalnoprawnych możliwości pomocy, możemy jednak pomagać ofiarom mobbingu. Czasem wspólna rozmowa i zastanowienie się nad rozwiązaniami są dla pracownika
więcej warte, niż nam się wydaje. Jestem o tym przekonana,
gdyż rozmowy z osobami przychodzącymi do mnie po poradę są na to dowodem. Mam jednocześnie poczucie, że nadal
jest wiele do zrobienia. Szkolenia, porady czy przeprowadzanie ankiet podczas kontroli można udoskonalać poprzez korzystanie z coraz lepszych i bardziej rzetelnych narzędzi oraz
pogłębianie wiedzy z tego zakresu. Tak naprawdę działania
profilaktyczne dotyczące mobbingu i pomagania osobom
doświadczającym szykanowania w miejscu pracy można podejmować niewielkim kosztem. A więc róbmy to!
Anna Kucharska, psycholog
OIP Lublin
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Wiesław Karbowski

Uprawnienia do obsługi

Wózki jezdniowe z napędem silnikowym

Uprawnienia, jakie powinien posiadać operator
wózków jezdniowych
z napędem silnikowym,
reguluje rozporządzenie
Ministra Gospodarki
z dnia 10 maja 2002 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy
użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz.U. Nr 70,
poz. 650 ze zmianami
z 2003 r. Nr 65, poz. 603),
zwane dalej „rozporządzeniem MG”.
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W § 1 rozporządzenia MG określono, jakich wózków jezdniowych dotyczą przedmiotowe uprawnienia, a mianowicie wózków jezdniowych z napędem silnikowym,
zwanych dalej „wózkami”, używanych w
transporcie wewnętrznym zakładów pracy.
Wszelkie inne wózki jezdniowe z napędem
silnikowym użytkowane w zakładach, a
niemające przeznaczenia transportowego
nie podlegają rygorom rozporządzenia.
Przykładem mogą tu być np. wózki jezdniowe z napędem silnikowym wykorzystywane do utrzymania w czystości powierzchni posadzek w placówkach handlowych wielkopowierzchniowych czy tzw.
traktorki spełniające funkcję kosiarki, zamiatarki, odśnieżarki, mające możliwość
transportu rzeczy na ciągniętych przyczepkach. Ważne jest również przeznaczenie
wózka jezdniowego określone w instrukcji
producenta.

Dokumenty potwierdzające
Zgodnie z § 4 rozporządzenia MG do obsługi wózka może być dopuszczony pracownik, który ukończył 18 lat i uzyskał: (1)
uprawnienia operatora, zgodnie z odrębnymi przepisami, lub (2) imienne zezwolenie do obsługi wózka wystawione przez
pracodawcę, ważne na terenie zakładu pracy tego pracodawcy. Zezwolenie to może
być wydane pracownikowi po ukończeniu,
z wynikiem pozytywnym, szkolenia dla kierowców wózków zorganizowanego przez
pracodawcę, według programu opracowanego lub zatwierdzonego przez jednostkę
organizacyjną wyznaczoną przez ministra
właściwego do spraw gospodarki.

Wynika z tego, że dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje do obsługi wózka
jezdniowego z napędem silnikowym są, alternatywnie:
1) zaświadczenie kwalifikacyjne wydane
przez organ właściwej jednostki Urzędu
Dozoru Technicznego (UDT) na podstawie
rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia
18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze
i konserwacji urządzeń technicznych (Dz.U.
Nr 79, poz. 849 ze zm.);
2) książka operatora wydana przez instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa
Skalnego (IMBiGS) na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn
i innych urządzeń technicznych do robót
ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz.U. Nr 118, poz. 1263);
3) imienne zezwolenie wydane przez
pracodawcę po spełnieniu warunku określonego w § 4 ust. 2 rozporządzenia MG.
Osoby, których kwalifikacje zostały potwierdzone przez UDT (posiadające zaświadczenie kwalifikacyjne) lub IMBiGS
(posiadające książkę operatora), uprawnione są do obsługi wózków jezdniowych na
terenie całego kraju, podczas gdy imienne
zezwolenie wydane przez pracodawcę
ważne jest tylko na terenie zakładu pracy
tego pracodawcy.
Zaświadczenie kwalifikacyjne wydane
przez organ właściwej jednostki UDT
uprawnia do obsługi i konserwacji jedynie
wózków jezdniowych podnośnikowych z
mechanicznym napędem podnoszenia,
określonych jako „wózek z przymocowaną
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platformą, widłami lub innymi urządzeniami do manipulowania ładunkami, przystosowany do podnoszenia ładunku spaletyzowanego lub niespaletyzowanego, na wysokość umożliwiającą składowanie i pobieranie ładunku, a także układanie w gniazdach i podejmowanie z gniazd”.
Z kolei książka operatora, wydana przez
IMBiGS na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z 20 września 2001 r. w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych, zgodnie załącznikiem nr 1 w grupie IV pkt 12 i 13 uprawnia
do obsługi wózków podnośnikowych o napędzie spalinowym i akumulatorowym
oraz w pkt 14 i 15 – wózków platformowych o napędzie spalinowym i akumulatorowym.
Tak więc zaświadczenie kwalifikacyjne
wydane przez UDT lub książka operatora
wydana przez IMBiGS nie uprawniają do
obsługi wózków unoszących (niepodlegających dozorowi technicznemu), określonych jako „wózek z przymocowaną platformą lub widłami, dostosowany do podnoszenia ładunku jedynie na wysokość
umożliwiającą jego transport do 30 cm
nad poziom terenu". Potwierdzeniem tego
jest odpowiedź Ministerstwa Gospodarki
na zadane pytanie, czy operator posiadający uprawnienia do obsługi wózków podnośnikowych może obsługiwać wózki
unoszące.
W odpowiedzi czytamy, że: „Pracownik,
który uzyskał kwalifikacje w oparciu o rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia
18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych
(Dz.U. Nr 79, poz. 849) – czyli zaświadczenie kwalifikacyjne wydawane przez Urząd
Dozoru Technicznego, ważne na terenie
całego kraju, może obsługiwać wyłącznie
wózki wymienione w ww. rozporządzeniu,
tj. wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia. Nie
jest możliwym, aby pracownik obsługiwał
inne urządzenia, nie posiadając stosownych uprawnień (kwalifikacji)”.
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Imienne zezwolenie
Ostatnim sposobem uzyskania uprawnień do obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym jest imienne zezwolenie. Zgodnie z § 4 ust. 2 rozporządzenia MG
może być ono wydane pracownikowi po
ukończeniu, z wynikiem pozytywnym,
szkolenia dla kierowców wózków zorganizowanego przez pracodawcę, według programu opracowanego lub zatwierdzonego
przez jednostkę organizacyjną wyznaczoną przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Tą wyznaczoną jednostką od
9 września 2002 r. był Ośrodek Doskonalenia Kadr Ministerstwa Gospodarki w Mysłowicach; z dniem 1 stycznia 2011 r. ODK w
Mysłowicach został włączony w struktury
Urzędu Dozoru Technicznego. Działalność
szkoleniowa realizowana przez ośrodek w
Mysłowicach jest kontynuowana przez
dział szkoleń w Oddziale UDT w Gliwicach,
w ramach Akademii UDT.
Pracodawca może prowadzić szkolenie
dla kierowców wózków we własnym zakresie (używać do nauki własnego sprzętu, zatrudniać jako wykładowców i instruktorów
swoich pracowników) lub korzystać z firm
zewnętrznych. Szkolenie powinno przebiegać według programu opracowanego lub
zatwierdzonego przez Ośrodek Doskonalenia Kadr Ministerstwa Gospodarki w Mysłowicach, a od 1 stycznia 2011 r. przez Akademię UDT. Uczestnikowi szkolenia należy
przekazać wiedzę teoretyczną i praktyczną
w zakresie niezbędnym do właściwej obsługi określonego typu wózka użytkowanego na terenie danego zakładu pracy.
Zorganizowanie szkolenia dla kierowców
wózków przez pracodawcę w celu wydania
pracownikowi imiennego zezwolenia jest
obligatoryjne. Rozporządzenie MG nie precyzuje zasad organizowania szkoleń, co
pozostawia pracodawcy dużą swobodę,
również w zakresie uznawania kompetencji pracownika nabytych na innych szkoleniach. Jeżeli pracownik przedstawi pracodawcy zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla kierowców wózków, zorganizowanego przez inny podmiot (np. przez poprzedniego pracodawcę, powiatowy urząd

Pracodawca może prowadzić szkolenie dla kierowców
wózków we własnym zakresie. Używać do nauki własnego sprzętu, zatrudniać jako
wykładowców i instruktorów
swoich pracowników lub korzystać z firm zewnętrznych.
Szkolenie powinno przebiegać według programu opracowanego lub zatwierdzonego przez Ośrodek Doskonalenia Kadr Ministerstwa Gospodarki w Mysłowicach
albo przez Akademię UDT.
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pracy, ośrodek doskonalenia zawodowego), to pracodawca
w procesie szkolenia tego pracownika może uwzględnić odbyte szkolenie, zdecydować, czy w szkoleniu przez niego organizowanym uwzględni on fakt posiadania przez pracow-

nika zaświadczenia ukończenia kursu i pominie tematy, które już są mu znane. Spełnienie przez pracodawcę wszystkich
wymogów formalnych oznacza, że szkolenie zostało zorganizowane i wydano imienne zezwolenie do obsługi wózka.
Jeżeli pracownik nie dysponuje imiennym zezwoleniem
do obsługi wózka, nie może wózka obsługiwać; zezwolenie
to powinno być wydane w formie dokumentu. Można to porównać do sytuacji, w której kandydat na kierowcę pojazdów
samochodowych zdaje egzamin w wojewódzkim ośrodku
ruchu drogowego i otrzymuje zaświadczenie o pozytywnym
zdaniu egzaminu na dany typ pojazdu. To zaświadczenie nie
uprawnia go jednak do prowadzenia pojazdów samochodowych po drogach publicznych. Musi on bowiem otrzymać
imienne zezwolenie do prowadzenia pojazdów, jakim jest
prawo jazdy wydane przez właściwy wydział komunikacji.
W odpowiedzi Ministerstwa Gospodarki na zapytanie, czy
przepisy rozporządzenia MG dotyczą tylko pracownika w ro-

zumieniu Kodeksu pracy oraz czy pracodawca może sam sobie wystawić imienne zezwolenie, czytamy, że: „Każda osoba
obsługująca wózek na terenie zakładu pracy musi posiadać
stosowne uprawnienia do jego obsługi, niezależnie od tego,
czy praca wykonywana jest na podstawie umowy o pracę czy też na podstawie umowy-zlecenia, dotyczy to także
pracodawcy. Pracodawca nie może wystawić dla siebie imiennego zezwolenia
do obsługi wózka. Pracodawca w tym
przypadku powinien uzyskać kwalifikacje w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do
robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118, poz. 1263) lub rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia
18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy
obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849)”.
Tabela 1 pokazuje, jakie rodzaje zaświadczeń uprawniają do obsługi poszczególnych typów wózków. Wynika
z niej, że pracodawca nie może obsługiwać wózka unoszącego, bo tylko imienne zezwolenie na to pozwala, a sam nie
może sobie takowego wystawić.

Programy szkolenia
Ramowy program szkolenia kierowców wózków jezdniowych z napędem silnikowym wydany przez ODK Mysłowice
do roku 2003 zawierał 55 godzin zajęć, w tym 15 godzin nauki praktycznej. Po wejściu w życie z dniem 26 września
2003 r. rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 20 lutego 2003 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych
program ODK Mysłowice został uzupełniony o 4 godziny

Tabela nr 1
Rodzaje zaświadczeń
Zaświadczenie kwaliﬁkacyjne UDT
Książka operatora
Imienne zezwolenie wydane na podstawie zorganizowanego szkolenia
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wiadomości o dozorze technicznym, a więc szkolenie rozszerzono do 59 godzin.
Po przejęciu działalności szkoleniowej przez Oddział UDT
w Gliwicach, w ramach Akademii UDT, opracowano nowe
programy szkoleń.
Program szkolenia „Obsługa wózków jezdniowych” w zależności od kategorii wydanego zaświadczenia przewiduje
minimalnie:
● 26 godzin dla szkolenia z zakresu obsługi wózków naładownych, ciągnikowych, unoszących; w tym 5 godzin zajęć
praktycznych;
● 42 godziny dla szkolenia z zakresu obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych prowadzonych i zdalnie sterowanych; w tym 10 godzin zajęć praktycznych;
● 59 godzin dla szkolenia z zakresu obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem specjalizowanych; w tym 15 godzin zajęć praktycznych;
● 81 godzin dla szkolenia z zakresu obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych specjalizowanych; w tym 25 godzin zajęć praktycznych.
Program szkolenia „Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych” w zależności od kategorii wydanego zaświadczenia przewiduje minimalnie:
● 42 godziny dla szkolenia z zakresu obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych prowadzonych i zdalnie sterowanych; w tym 10 godzin zajęć praktycznych;
● 59 godzin dla szkolenia z zakresu obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem specjalizowanych; w tym 15 godzin zajęć praktycznych;
● 81 godzin dla szkolenia z zakresu obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych specjalizowanych; w tym 25 godzin zajęć praktycznych.
Program szkolenia „Obsługa wózków jezdniowych unoszących” przewiduje minimalnie 13 godzin, w tym 3 godziny zajęć praktycznych, a program szkolenia „Obsługa wózków jezdniowych naładownych” – minimalnie 26 godzin, w tym
5 godzin zajęć praktycznych.
Zgodnie z § 4 ust 3 i 4 rozporządzenia MG obsługujący
wózki jezdniowe z napędem silnikowym zasilane gazem
oraz inni pracownicy dokonujący wymiany butli z gazem w
wózkach powinni być przeszkoleni w zakresie bezpiecznego
użytkowania butli, w tym ich bezpiecznej wymiany, a zakres
tematyki szkolenia, o którym mowa w ust. 3, powinien być
określony w programach szkolenia dla obsługujących wózki
jezdniowe z napędem silnikowym. W ramowych programach szkoleń w zakresie wymiany butli z gazem przewidziano 8 godzin zajęć. Tak więc np. operator wózka jezdniowego
podnośnikowego zasilanego gazem, w przypadku gdy wymienia butle z gazem, powinien zostać przeszkolony według
programu 59-godzinnego plus 8 godzin zajęć szkoleniowych w zakresie wymiany butli z gazem. W podanych pro-
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gramach godziny szkolenia są godzinami lekcyjnymi, jedna
godzina lekcyjna wynosi 45 minut.
W każdym wydanym zaświadczeniu o ukończeniu szkolenia, organizowanego przez pracodawcę lub inną jednostkę
szkolącą, powinny się znaleźć informacje, co było celem
szkolenia i na jaki rodzaj wózków. Brak określenia rodzaju
wózków w zaświadczeniu uniemożliwia prawidłowe wydanie imiennego zezwolenia, które uprawnia do obsługi. Zdarzają się firmy reklamujące szkolenia na operatorów wózków
jezdniowych podnośnikowych, gdzie czas szkolenia wynosi
16 godzin, a celem szkolenia jest przygotowanie do egzaminu przed UDT. Programy takich szkoleń nie są zatwierdzone
ani przez ODK Mysłowice, ani przez Akademię UDT. Na podstawie takiego zaświadczenia po ukończeniu szkolenia nie
można wystawić imiennego zezwolenia do obsługi wózka,
a tym samym osoba legitymująca się takim zaświadczeniem
nie może obsługiwać wózka.

ODK czy UDT?
Na zaświadczeniach o ukończeniu kursu kierowców wózków jezdniowych widnieją nieraz pieczęcie z certyfikatem,
który potwierdza nabycie umiejętności prowadzenia szkoleń i nauczania przez jednostkę szkolącą. Podstawą jest jednak posiadanie programu zatwierdzonego przez ODK Mysłowice lub Akademię UDT. Jednostki szkolące w zakresie
obsługi wózków jezdniowych, posiadające zatwierdzone
programy szkoleń oraz certyfikaty, są wpisane do wykazów.
Obecnie funkcjonują dwa wykazy – pierwszy prowadzony do
2011 r. przez ODK Mysłowice, drugi prowadzony od 2011 r.
przez Akademię UDT.
Nasuwa się pytanie, czy jednostki szkolące posiadające programy szkoleń zatwierdzone przez ODK Mysłowice mogą w
dalszym ciągu prowadzić szkolenia bez konieczności uzyskania programów zatwierdzonych przez Akademię UDT. Na stronie internetowej Akademii UDT czytamy, że z dniem 1 stycznia
2011 r. Urząd Dozoru Technicznego przejął zadania zlikwidowanego Ośrodka Doskonalenia Kadr w Mysłowicach; obecnie
ODK Mysłowice funkcjonuje w strukturach UDT jako dział
szkoleń w Oddziale UDT w Gliwicach. Z dniem uzyskania przez
UDT kompetencji dotychczas przysługujących ODK Mysłowice nie zmieniły się przepisy prawa dotyczące merytorycznego
zakresu programów zatwierdzanych przez ODK. UDT jako jednostka właściwa do opracowywania lub zatwierdzania programów, na podstawie których organizowane są szkolenia dla
kierowców wózków jezdniowych z napędem silnikowym,
działa w oparciu o te same przepisy prawa co ODK Mysłowice,
tj. na podstawie rozporządzenia MG.
Stosowany obecnie przez UDT program merytorycznie
jest tożsamy z programem szkoleń stosowanym w 2010 r.
przez ODK Mysłowice. Zmiany wprowadzone przez UDT do
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programu szkoleń są zmianami aktualizacyjnymi. W związku
z tym podmioty, które posiadają program szkolenia dla kierowców wózków opracowany lub zatwierdzony przez ODK
Mysłowice w oparciu o przepisy rozporządzenia MG mogą
prowadzić takie szkolenia na podstawie tego programu, do
czasu wydania przez UDT nowego programu.
Natomiast podmiot, który nie posiadał do dnia 31 grudnia
2010 r. programu opracowanego lub zatwierdzonego przez
ODK Mysłowice, od dnia 1 stycznia 2011 r. może prowadzić
szkolenie dla operatorów wózków na podstawie: obecnie
istniejącego programu, opracowanego po 1 stycznia 2011 r.,
którego właścicielem jest UDT, udostępnionego danemu
podmiotowi, bądź też własnego autorskiego programu,
zgodnego pod względem liczby godzin z programem opracowanym przez UDT i zatwierdzonego przez UDT.
W przypadku prowadzenia szkoleń przez jednostki nieposiadające zatwierdzonych programów ich zaświadczenia nie
uprawniają do wystawienia imiennego zezwolenia do obsługi wózków jezdniowych. Niestety jednostka organizacyjna,
obecnie Akademia UDT, nie posiada delegacji prawnej do
podejmowania działań mających na celu eliminowanie z
rynku ośrodków organizujących szkolenia bez programu
opracowanego lub zatwierdzonego przez ODK Mysłowice
albo Akademię UDT.

Problemy ze szkoleniami
W rozporządzeniu MG nie występuje wzór zaświadczenia
o ukończeniu szkolenia na wózki jezdniowe z napędem silnikowym, w ogóle nie ma mowy o takim zaświadczeniu. Są tylko zapisy dotyczące imiennego zezwolenia. Rozporządzenie
nie określa również ramowych programów szkoleń, a programy opracowane lub zatwierdzane przez jednostki organizacyjne wyznaczone przez ministra właściwego do spraw
gospodarki nie są ogólnie dostępne. Nie istnieje też obowiązek wpisania do zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, jakie
typy wózków były jego przedmiotem. W wykazach podmiotów posiadających programy zatwierdzone lub opracowane
przez jednostki organizacyjne wyznaczone przez ministra
właściwego do spraw gospodarki, podane są numery tych
programów, a zatem jeżeli przeprowadzający szkolenie będzie posiadał np. kserokopię takiego programu, to prawo nie
zabrania mu szkolić w tym zakresie (chociaż nie jest wpisany
do rejestru). Warunkiem bowiem możliwości szkolenia jest
zatwierdzony program, a nie konkretna firma.
Jeżeli w trakcie kontroli inspektor pracy będzie chciał zweryfikować, czy imienne zezwolenie zostało wydane zgodnie
z przepisem § 4 ust. 2 rozporządzenia MG, to musi ustalić, czy
zatrudniający, organizując szkolenie, przeprowadził je sam,
czy też zatrudniony ma zaświadczenie ze szkolenia zorganizowanego przez inny podmiot. Jeżeli zatrudniający prze-
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szkolił przyszłego operatora sam, to musi posiadać zatwierdzony program szkolenia i potwierdzić pozytywny wynik
szkolenia, przy czym forma, w jakiej to zrobi, nie jest określona prawem. Jeżeli natomiast zatrudniający zorganizował
przyszłemu operatorowi szkolenie z uwzględnieniem tego,
że posiada on zaświadczenie ukończenia kursu obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym wydane przez inną
jednostkę szkolącą, to również w tym przypadku nie ma
prawnego określenia, w jaki sposób ma to szkolenie przeprowadzić i udokumentować. Krótko mówiąc, każda forma
zorganizowanego szkolenia będzie nie do podważenia, bo
prawo tego nie reguluje.
Załóżmy, że przyszły operator posiada zaświadczenie z
ukończenia kursu wydane przez inną jednostkę szkolącą
(posiadającą zatwierdzony program), którego celem było
„teoretyczne i praktyczne przygotowanie do obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym” (bez podania typu
lub typów wózków), a na jego odwrocie zapisano, że kurs
trwał 50 godzin, w tym 15 godzin nauki praktycznej, następnie zatrudniający wydał mu imienne zezwolenie z zapisem
„do obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym”
również bez podania typu. W tej sytuacji, skoro nie ma wzoru
zaświadczenia, nie można zakwestionować faktu, że np.
operator ten będzie mógł obsługiwać wszystkie typy wózków. Jak wcześniej pisałem, na wózki jezdniowe podnośnikowe zatwierdzony program szkolenia obejmuje 59 godzin,
w tym 15 godzin nauki praktycznej. W podanym przykładzie
kurs trwał 50 godzin, w tym 15 godzin nauki praktycznej.
Również w tym przypadku nie można zakwestionować nieprawidłowości pod kątem skrócenia programu szkolenia,
ponieważ przepisy prawa nie określają ramowych programów szkoleń. Programy zatwierdzone przez ODK i UDT nie
są źródłami prawa powszechnie obowiązującego, bo nie
mają rangi rozporządzenia i nie są ogłoszone. Inspektor pracy nie ma zatem prawnych możliwości zweryfikowania
imiennych zezwoleń wydawanych przez zatrudniających
pod kątem prawidłowości organizowania szkoleń, które dawałyby rękojmię właściwego przeszkolenia operatorów
wózków jezdniowych w zakresie bezpiecznej pracy tym
sprzętem.
Na podstawie rejestrów zgłoszonych wypadków przy pracy od roku 2008 do 2013, prowadzonych w OIP we Wrocławiu, stwierdzono, że w tym okresie odnotowano łącznie 29
zdarzeń uznanych jako wypadki przy pracy z udziałem wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Były to w 28 przypadkach wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym
napędem podnoszenia i w jednym przypadku wózek jezdniowy z napędem silnikowym unoszący. W 11 przypadkach operatorzy nie posiadali uprawnień do obsługi wózków, w pozostałych zdarzeniach operatorzy posiadali
imienne zezwolenia. Nikt z operatorów nie posiadał świa-
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dectwa kwalifikacyjnego wydanego przez UDT lub książki
operatora wydanej przez IMBiGS. W 6 wypadkach skutkiem
była śmierć pracownika, w 17 wypadkach skutki były ciężkie, w 6 – lekkie.
Inspektorzy UDT również nie mają możliwości zweryfikowania umiejętności operatorów posiadających imienne zezwolenia do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych; czy to przy wykonywaniu badań technicznych, czy
przy badaniu zgłoszonych im zdarzeń wypadkowych. Jeżeli
bowiem zostanie im przedstawione imienne zezwolenie do
obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym, to nie
mają oni uprawnień do sprawdzenia, na jakiej podstawie zezwolenie wydano, ponieważ rozporządzenie MG zostało wydane na podstawie art. 23715 § 2 Kodeksu pracy.
W roku 2013 Urząd Dozoru Technicznego sporządził dla
Rady Ochrony Pracy opracowanie pt. „Ocena skuteczności
funkcjonowania systemu potwierdzania kwalifikacji pracowników wykonujących czynności związane z użytkowaniem
maszyn i urządzeń technicznych w miejscu pracy”. W opracowaniu tym w formie tabelarycznej (Tabela 2) przedstawiono
dane liczbowe dotyczące wypadków zawinionych przez
operatorów.
Z zestawienia widać, że największą liczbę wypadków zawinionych stanowią operatorzy posiadający imienne zezwolenia. Opracowanie UDT stwierdza ponadto, że przyczyną zdecydowanej większości zdarzeń w latach 2004-2012 były błędy eksploatacyjne. Wśród nich wyróżniają się błędy osób obsługujących, sięgające 94% w przypadku wózków jezdniowych i niewłaściwa organizacja miejsca pracy (73%). Dane te
pokazują, jak istotną rolę dla bezpiecznej eksploatacji urządzeń odgrywają ich operatorzy, wykorzystujący te urządzenia na co dzień jako narzędzia pracy udostępniane przez pra-

codawcę w miejscu pracy, a także odpowiednia troska pracodawcy o właściwe zorganizowanie prac.
Analizowane przez UDT wypadki wskazują na brak wśród
operatorów świadomości postępowania zgodnie z wytycznymi w instrukcjach urządzenia oraz z zasadami bhp. Operatorzy nie zdają sobie sprawy, że postępując niezgodnie z instrukcjami, działają najczęściej na swoją szkodę, sami stają
się bowiem ofiarami tych działań. Taki stan rzeczy świadczy o
niskim poziomie kultury technicznej i wskazuje na konieczność zintensyfikowania działań propagujących bezpieczne
zachowania podczas użytkowania urządzeń technicznych.
Szczególnie rażącym przykładem może być niestosowanie
przez operatorów pasów bezpieczeństwa, skutkujące w
przypadku utraty stateczności wózka przygnieceniem operatora pomiędzy przewróconym wózkiem i podłożem. Tego
rodzaju zdarzenia stanowią w dalszym ciągu znaczny odsetek wśród wypadków śmiertelnych. Zwraca uwagę znaczny
udział w wypadkach operatorów bez jakichkolwiek uprawnień. Potwierdza to rolę pracodawcy i właściwej organizacji
pracy. W podsumowaniu opracowania zwrócono również
uwagę na fakt, że procedura nabywania kwalifikacji do obsługi wózków jezdniowych w formie imiennego zezwolenia
pracodawcy, określona w rozporządzeniu MG, wyklucza
udział niezależnej strony trzeciej, który istnieje w pozostałych przypadkach. Potwierdzenie kompetencji przez niezależną, trzecią stronę przyczynia się do zwiększenia poziomu
kwalifikacji zawodowych, a przez to również do podniesienia poziomu bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń. Jest to
również zasada stosowana w europejskim systemie uznawania kwalifikacji.
starszy inspektor – specjalista Wiesław Karbowski
OIP Wrocław

Tabela nr 2
Dane liczbowe

Świadectwa UDT

Zezwolenia imienne

Bez uprawnień

Razem

138 127

ok. 175 000

-

ok. 313 000

Cofnięto

29

-

-

29

Liczba wypadków zawinionych
przez operatorów 2008 r.

4

11

7

22

Liczba wypadków zawinionych
przez operatorów 2009 r.

7

13

4

24

Liczba wypadków zawinionych
przez operatorów 2010 r.

8

21

13

42

Liczba wypadków zawinionych
przez operatorów 2011 r.

3

27

10

40

Liczba wypadków zawinionych
przez operatorów 2012 r.

6

33

11

50

Łącznie wypadki w latach 2008-2012

28

105

45

178

Liczba potwierdzeń kwaliﬁkacji w latach
2008-2012
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AUTOSTRADA-POLSKA

Pod patronatem głównego inspektora pracy w Centrum Targowym w Kielcach odbyły się
14-17 maja 2014 r. XX Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego AUTOSTRADAPOLSKA, którym towarzyszyły XI Międzynarodowe Targi Infrastruktury Traffic-Expo – Til,
XVI Targi Maszyn Budowlanych i Pojazdów Specjalistycznych MASZBUD oraz VI Targi
Transportu Drogowego.
W czasie targów odbyły się również uroczystości związane
z dwudziestoleciem Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa. Główny inspektor pracy Iwona Hickiewicz wystosowała list okolicznościowy, który podczas otwarcia targów odczytał Jan Jóźwik, zastępca okręgowego inspektora
pracy w Kielcach. Prezes zarządu Targi Kielce dr Andrzej Mochoń oraz prezydent Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa Adam Kulikowski otrzymali medale pamiątkowe 95-lecia Państwowej Inspekcji Pracy.
Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach zorganizował 16
maja br. na terenie targów seminarium szkoleniowe, w którym uczestniczyło 35 przedstawicieli firm prowadzących
działalność budowlaną na terenie województwa świętokrzyskiego. Seminarium prowadził zastępca okręgowego inspektora pracy w Kielcach Tomasz Staniec, a wykłady wygłosili inspektorzy pracy prowadzący kontrole prac budowlanych.
Szkoleniem objęto następujące tematy: bezpieczeństwo
pracy na placach budów w świetle wyników kontroli, wypadkowość – przykłady nieprawidłowości i wypadków przy
pracy; program prewencyjny dla zakładów budowlanych;
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dofinansowanie działań pracodawców w zakresie prewencji
wypadków przy pracy i chorób zawodowych z Funduszu
Prewencji Wypadkowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
W drugiej części seminarium przedstawiciel firmy VBS
omówił bezpieczeństwo pracy na wysokości z uwzględnieniem właściwego doboru sprzętu. Przedstawił szereg systemów i różnych elementów z nieograniczoną ilością wariantów oraz możliwych kombinacji we wznoszeniu konstrukcji
rusztowań i podestów; również specjalistyczne rusztowania
aluminiowe na klatki schodowe, do prac przy kominach, na
dachu. Po części teoretycznej firma pokazała wznoszenie i
rozbiórkę rusztowania przejezdnego, wieżowego do wysokości 14 m z użyciem niezbędnego sprzętu ochron osobistych przy wznoszeniu tego rusztowania.
Uczestniczących w szkoleniu przedsiębiorców zaproszono
do udziału w programie prewencyjnym w budownictwie, którego celem jest dążenie do poprawy stanu bezpieczeństwa
pracy i ograniczenia liczby wypadków w budownictwie.
Podczas targów odbyła się pierwsza edycja konkursu operatorów maszyn budowlanych. Organizatorem konkursu
były Targi Kielce, we współpracy z Instytutem Mechanizacji
Budownictwa i Górnictwa Skalnego oraz Polską Izbą Przemysłowo-Handlową Budownictwa w Warszawie, a także
ośrodkami szkolenia operatorów w Ostrowcu Świętokrzyskim i Krakowie. Inspektor pracy z kieleckiego okręgu in-

spekcji uczestniczył w pracach komisji konkursowej, a w części teoretycznej prowadził szkolenia na temat zasad bhp
przy robotach ziemnych z użyciem sprzętu mechanicznego.
Na uczestników konkursu czekały specjalnie przygotowane
konkurencje, takie jak załadunek beczki na łyżkę czołową koparko-ładowarki, slalom pomiędzy ustawionymi przeszkodami, przebijanie balonów narzędziem uchwyconym łyżką
koparki. W konkursie uczestniczyło 29 operatorów koparkoładowarki (uprawnienia - klasa III) z całego kraju.
Na stoisku informacyjno-promocyjnym zorganizowanym
przez OIP w Kielcach udzielano porad prawnych i wydawano
wydawnictwa PIP. W ciągu tygodnia w lokalnych mediach
prasowych i elektronicznych ukazały się publikacje dotyczące prowadzonego programu prewencyjnego w budownictwie. Dziennikarze otrzymali informacje o przyczynach i okolicznościach wypadków przy pracy w budownictwie, wynikach kontroli na placach budów na terenie województwa
świętokrzyskiego oraz seminarium szkoleniowym dla przedsiębiorców branży budowlanej. Zastępca okręgowego inspektora pracy oraz rzecznik prasowy OIP uczestniczyli w audycji prowadzonej na żywo w Radio Kielce SA pt. „Punkt Widzenia”, przedstawiając działania prewencyjne i kontrolne inspektorów pracy.
nadinspektor Barbara Kaszycka
OIP Kielce
Fot. Jerzy Janusz
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Rzetelny
przedsiębiorca leśny
W Jastrzębiej Górze odbyło się kolejne,
czwarte już seminarium w ramach projektu
„Rzetelny Przedsiębiorca Leśny”. Uczestniczyli w nim przedstawiciele leśników
i przedsiębiorców leśnych, wydziałów leśnych uczelni wyższych z Krakowa i Warszawy, techników leśnych, Państwowej Inspekcji Pracy oraz zaangażowanych instytucji z otoczenia biznesu; ogółem ok. 60
osób. W atmosferze intensywnej warsztatowej pracy uczestnicy pracowali nad procedurami oceny i certyfikacji firm leśnych.
Pierwszego dnia spotkania, 10 kwietnia br., podczas ośmiu
warsztatów tematycznych dyskutowano nad założeniami do
ustalenia warunków realizacji umowy na usługi leśne, dotyczącymi obowiązujących procedur i przepisów, systemu
oceny jakości pracy, korzystania z technologii przyjaznych
środowisku, kwestii udziału podwykonawców w pracach leśnych oraz parametrów technicznych maszyn i urządzeń.
Warsztaty prowadzone były przez moderatorów z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, SGGW w Warszawie, Instytutu
Badawczego Leśnictwa, Technikum Leśnego w Tucholi, Stowarzyszenia Przedsiębiorców Leśnych, gdańskiego oddziału
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa oraz Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu.
Wypracowane rozwiązania zostaną zebrane, a ich owocem
ma być przyjęcie wstępnych założeń do Ogólnych Warunków Realizacji Usług Leśnych, będących podstawą do utworzenia standardu RPL. Drugiego dnia seminarium rozmawiano o pozacenowych kryteriach oceny oferty.
Według przyjętych założeń do programu realizowanego
przez OIP w Poznaniu, dotyczącego wdrażania dobrych
praktyk w leśnictwie oraz projektu wsparcia przedsiębiorców leśnych, realizowanego przez Wydział Rozwoju i Innowacji RDLP w Gdańsku, Rzetelne Przedsiębiorstwo Leśne to
firma, która przestrzega obowiązujących przepisów prawnych ze szczególnym uwzględnieniem prawa pracy; świadczy usługi o wysokiej jakości, zgodnie z obowiązującymi
ogólnymi warunkami wykonywania usług leśnych na terenie
Lasów Państwowych przy wykorzystaniu pracowników
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o wysokich kwalifikacjach zawodowych, na sprawnym technicznie sprzęcie i z zapewnieniem bezpieczeństwa wykonywanych prac; stosuje procedury i technologie bezpieczne
dla środowiska naturalnego; zapewnia godziwe warunki
pracy oraz zatrudnienia własnym pracownikom; posiada też
rzetelne i czytelne zasady współpracy z firmami podwykonawczymi.
Intencją zespołu projektowego jest zaproponowanie takich regulacji, które – będąc w zgodzie z obowiązującymi
przepisami prawnymi – pozwolą preferować przedsiębiorstwa leśne zatrudniające własnych pracowników, posiadające własne profesjonalne, specjalistyczne maszyny leśne do
pozyskania i zrywki drewna oraz świadczące usługi na najwyższym poziomie.

Dobre praktyki w leśnictwie
Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu podejmuje liczne
działania informacyjno-prewencyjne w ramach wdrażania
dobrych praktyk w leśnictwie. Skierowane są one do pracodawców zakładów usług leśnych oraz ich pracowników. Ich
celem jest m.in. popularyzacja wiedzy na temat bhp, upowszechnianie dobrych praktyk w procesach technologicznych związanych z pozyskaniem i zrywką drewna, kształtowanie nawyków bezpiecznej pracy, wdrażanie procedur zapewniających bezpieczne warunki pracy, zapobieganie i eliminowanie zagrożeń w środowisku pracy oraz ograniczenie
zagrożeń wypadkowych.
Inspektorzy pracy zajmujący się tematyką leśną prowadzą
szkolenia dla przedsiębiorców, pracodawców i pracowników
wykonujących usługi w zakresie gospodarki leśnej. Rozpowszechniane są informacje na temat bezpiecznej pracy przy
pozyskaniu i zrywce drewna, dystrybuowane wydawnictwa
PIP, poruszające tematykę bezpieczeństwa i higieny pracy
przy pozyskaniu i zrywce drewna: „Bezpieczne pozyskanie
drewna – dobre praktyki”, „Bezpieczne pozyskanie drewna –
poradnik”, „Pilarki łańcuchowe”, „Zagrożenia czynnikami biologicznymi”, „Bezpiecznie ciągnikiem”. Działania obejmują
także wdrażanie dobrych praktyk, rozwiązań umożliwiających wyeliminowanie lub zminimalizowanie zagrożeń występujących przy pozyskaniu drewna.

Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy
Państwowa Inspekcja Pracy uczciła światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia
w Pracy. Na terenie całego kraju odbywały się spotkania i seminaria poświęcone ochronie
pracowników. W Zielonej Górze i we Wrocławiu zorganizowano uroczyste konferencje dotyczące bezpiecznej pracy.
Konferencja pt. „Ograniczanie zagrożeń powodujących
potknięcia i poślizgnięcia w miejscu pracy” odbyła się w tym
szczególnym dniu w auli Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Nawiązywała do kampanii Komitetu Wyższych Inspektorów
Pracy (SLIC) dotyczącej wypadków spowodowanych poślizgnięciami i potknięciami na tym samym poziomie.
Okręgowy inspektor pracy w Zielonej Górze Franciszek
Grześkowiak, otwierając konferencję, podkreślił, że data 28
kwietnia wpisana jest na stałe w działania inspektoratu na
rzecz propagowania idei bezpiecznej pracy. „Każdego roku,
chcąc zainteresować problematyką bezpieczeństwa pracy,
okręg organizuje konferencje lub seminaria. Zadaniem tegorocznego wydarzenia jest zwrócenie uwagi na potknięcia i
poślizgnięcia jako częstą przyczynę wypadków przy pracy.”
Wojewoda lubuski Jerzy Osuch odniósł się w swoim przemówieniu do bezpieczeństwa socjalnego, które stanowi
istotę bezpieczeństwa pracy i kształtowania właściwych relacji pomiędzy pracownikami a pracodawcami.
W trakcie konferencji głos zabrało wielu prelegentów. Zastępca okręgowego inspektora pracy w Zielonej Górze Andrzej Machnowski omówił stan wypadkowości w Lubuskiem. Inspektor pracy Dariusz Królik zaprezentował sposoby ograniczania zagrożeń powodujących potknięcia i poślizgnięcia w miejscu pracy. Jerzy Wojnicz, przedstawiciel
OPZL i dyrektor Biura Elektrociepłowni „Zielona Góra” SA
(ubiegłoroczny laureat konkursu „Pracodawca – Organizator
Pracy Bezpiecznej”), przedstawił rozwiązania praktykowane
w przedsiębiorstwie, które skutkują wyeliminowaniem tego
typu zdarzeń. Andrzej Wiater, reprezentujący zielonogórski
oddział OSPS BHP, przybliżył specjalnie opracowany program prewencyjny, ograniczający zagrożenia w zakresie potknięć i poślizgnięć w firmie Rockwool Polska Sp. z o.o. Bo-

żenna Telec, dyrektor WOMP w Zielonej Górze, opowiedziała o długotrwałej i kosztownej rehabilitacji po urazach w pracy wynikających z poślizgnięcia lub potknięcia, a ratownik
medyczny Ewelina Kędziora przypomniała zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanemu w wypadku przy
pracy. Po referatach dyskutowano na temat dobrych praktyk
i inicjatyw podnoszących poziom bezpieczeństwa pracy.
W trakcie uroczystości przedstawiciele środowisk związanych z ochroną bezpieczeństwa pracy otrzymali z rąk okręgowego inspektora pracy medale upamiętniające jubileusz
95-lecia inspekcji pracy w Polsce.
Barbara Babicz
OIP Zielona Góra

Dehumanizacja pracy

starszy inspektor pracy – specjalista Teresa Domżalska
OIP Poznań, Oddział w Pile

W ramach corocznych obchodów Dnia Bezpieczeństwa
i Ochrony Zdrowia w Pracy 24 kwietnia br. w auli Ośrodka
Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu odbyła
się konferencja pt. „Dehumanizacja pracy drogą donikąd”. Jej
organizatorem był Zarząd Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”, a współorganizatorami – Państwowa Inspekcja
Pracy i Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”.
Udział w spotkaniu wzięła zastępca głównego inspektora
pracy Małgorzata Kwiatkowska, która odczytała list głównego inspektora pracy Iwony Hickiewicz skierowany do
uczestników. Szefowa PIP podkreśliła w nim, że zwracając
szczególną uwagę na stałe i kompleksowe działania kontrolno-nadzorcze w sferze poprawy bezpieczeństwa pracujących, inspekcja pracy podejmuje liczne przedsięwzięcia o
charakterze prewencyjnym i promocyjnym. Dąży w ten sposób do ograniczenia skali zagrożeń zawodowych poprzez
kształtowanie właściwych postaw w środowisku pracy.
Zastępca okręgowego inspektora pracy we
Wrocławiu Zbigniew Kołodyński przedstawił
referat poruszający kwestie legalnego zatrudnienia. Konferencję zakończyła dyskusja panelowa, w której uczestniczyła nadinspektor
Barbara Serafinowska z OIP we Wrocławiu.
Wśród uczestników i gości konferencji byli też
wojewoda dolnośląski Tomasz Smolarz,
przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda oraz członek Rady
Ochrony Pracy Jerzy Langer.
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Podejmowana jest również współpraca z innymi partnerami zaangażowanymi w poprawę bezpieczeństwa i warunków pracy w leśnictwie, w tym m.in. z Regionalną Dyrekcją
Lasów Państwowych w Pile i w Poznaniu, z jednostkami terenowymi Lasów Państwowych oraz z Urzędem Dozoru Technicznego w Poznaniu.

Ze wspomnień inspektora pracy
„Dekret ustalił zakres działania inspekcji, dał jej podwaliny
organizacyjne i podstawy do jej planowej działalności, a co
najważniejsze dał jej prawo nadzoru nad wszelką pracą najemną oraz uzależnił bezpośrednio i wyłącznie od Ministerstwa Opieki Społecznej i Ochrony Pracy. To ostatnie stało się
kardynalną zasadą Inspekcji. Był to punkt bojowy, o który
rozbijały się układy międzyministerialne w sprawie dekretu.
Punkt, który wywołał opóźnienie w opublikowaniu go, pomimo, że był opracowywany już w Pierwszem półroczu 1918
roku za czasów okupacji niemieckiej. Punkt, który stał się dla
inspektorów pracy wyznaniem ich wiary, alfą i omegą racji
istnienia samej Inspekcji Pracy.
Najsilniejszy wyraz temu stanowisku dali inspektorzy pracy w 1920-21 roku, gdy zasada zależności Inspekcji Pracy jedynie od ministra pracy i opieki społecznej omal nie została
naruszona przez ustawę o organizacji władz administracyjnych drugiej instancji. W ustawie tej z pod kompetencji
władz administracyjnych zostały wyeliminowane sprawy dotyczące wojskowości, sądownictwa, skarbu, oświaty, kolei,
poczt i telegrafów. Inspekcja zaś, wbrew intencjon dekretu
i dotychczasowej praktyce, nie została wyłączoną, co musiałoby pociągnąć podporządkowanie jej Ministerstwu Spraw
Wewnętrznych i wojewodom.
W Inspekcji Pracy zawrzało jak w ulu. Warszawscy inspektorzy pracy zwrócili się do głównego inspektora pracy
M. Klotta i ówczesnego Ministra inż. Pepłowskiego z wnioskiem zwołania zjazdu inspektorów z całej Polski w celu
omówienia tej zasadniczej kwestji i wspólnego zaprotestowania przeciwko możliwości uzależnienia Inspekcji Pracy od
władz administracyjnych. Zjazd odbył się, przewodniczył mu
sam minister Pepłowski, obecnym był na nim również były
minister Ziemięcki.
Przemówienia inspektorów pracy musiały być dostatecznie
śmiałe i rewolucyjne, jeżeli w końcu minister uniósł się, trzasnął w stół pięścią i podniesionym głosem oświadczył, że
urzędnicy nie od tego są, by pouczali swe władze, i że on „potrafi sam zatrzasnąć drzwi, gdy zajdzie tego potrzeba.” Wów-

Nowości wydawnicze PIP
W związku z kampanią „Zanim podejmiesz pracę” dotychczasową serię ulotek
uzupełnią trzy nowe pozycje: „Urlopy”,
„Niepełnosprawny pracownik” oraz „Pracownik młodociany”.

Pierwsza z ulotek pt. „Urlopy” adresowana jest do pracowników udających się na
wypoczynek. W publikacji omówiono
m.in. takie zagadnienia jak: wymiar urlopu, zasady udzielania urlopu, urlop proporcjonalny. Pracownik znajdzie również
odpowiedzi na następujące pytania: kiedy
przysługuje pierwszy urlop, co to jest
urlop na żądanie oraz czy pracownikowi
należy się ekwiwalent za urlop.
Druga z publikacji pt. „Niepełnosprawny
pracownik” dotyczy takich właśnie osób
zatrudnionych w zakładach pracy. Ulotka
zawiera m.in. takie tematy jak: zakaz dyskryminacji osób niepełnosprawnych, czas
pracy, wynagrodzenie za pracę, normy i
rozkłady czasu pracy oraz zakaz pracy
nocą, uprawnienie do przerwy i dodatkowego urlopu, a także przystosowanie stanowisk pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej.
Trzecią i ostatnią z tego cyklu nowością jest ulotka pt. „Pracownik
młodociany”. Młodzi czytelnicy dowiedzą się, w jaki sposób należy
zawierać umowę o pracę, jakie obowiązki powinien spełnić wobec
nich pracodawca, ile godzin wolno im pracować, czy wykonywanie
wszystkich rodzajów prac jest dozwolone oraz czy można zatrudnić
dziecko, które nie ukończyło 16. roku życia.
Urozmaiceniem publikacji są liczne fotografie. Ulotki zostały wydane w nakładzie 15 tysięcy egzemplarzy.
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czas zabrała głos inspektorka pracy Z. Praussowa i w ciętem
przemówieniu oświadczyła, że urzędnicy nie są uprawnieni
ani do stawiania żądań swej władzy ani do krytyki ich zarządzeń, jednakże będzie słusznem również twierdzenie, że w
wolnej Rzeczypospolitej Polskiej każdy obywatel ma prawo
wolnego wyboru zawodu. Inspektorzy pracy to są ci obywatele, którzy z powołania poświęcili się pracy na odcinku
ochrony interesów robotnika. Jeżeli więc Inspekcja ma zmienić radykalnie swoje oblicze, ma stać się zaprzeczeniem samej siebie, zostać Policją Pracy, to wolno tym wolnym obywatelom zastanowić się nad tem, czy będą mogli nadal poświęcać swoje siły i pracę dla działalności, która tylko z nazwy pozostałaby Inspekcją. Ona, Praussowa, zadaje sobie w tej chwili
to pytanie, rozstrzyga je negatywnie i ośmiela się na ręce Ministra złożyć rezygnację ze stanowiska inspektorki.
Gdy skończyła mówić, zapanowało skonsternowane milczenie. Przerwał je minister: „Takie stanowisko rozumiem –
oświadczył – człowiek nie zgadza się i rezygnuje”. W tej chwili
nerwowo zaszeleścił papier, zaskrzypiały pióra i niebawem
na stole prezydjalnym znalazła się plika podań: inspektorzy
pracy, idąc za przykładem Praussowej, gromadnie zgłosili
prośbę o zwolnienie ich z zajmowanych stanowisk. To już widocznie było mniej zrozumiałe, minister wyraził ubolewanie,
że stanowisko inspektorów utrudnia mu obronę niezależności Inspekcji i opuścił zebranie.
Ze stanowiskiem, zajętem przez obecnych na zjeździe inspektorów pracy, zsolidaryzowali się również nieobecni ich
koledzy, nadsyłając na ręce Ministra podania o dymisję.
Sprawa znalazła szczęśliwy epilog. W niedługim czasie wyszło rozporządzenie Rady Ministrów, wyłączające Inspekcję
Pracy z pod władzy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i wojewodów.”
Maria Kirstowa
(fragment z książki H. Krahelskiej, M. Kirstowej i S. Wolskiego „Ze wspomnień inspektora pracy”, Warszawa 1936, s. 39-42;
z drobnymi skrótami)

To człowiek, którego ukształtował sport; bez niego
nie potrafiłby żyć. Wiele wymaga od inspektorów,
których pracę koordynuje od przeszło dwudziestu
lat. Potrafi ją obiektywnie ocenić, jest przewidywalny
i można mu zaufać. Trudno byłoby go zastąpić… Tak
o Kazimierzu Zienkiewiczu, nadinspektorze pracy
w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Olsztynie, mówią jego inspekcyjni koledzy.

śniej nadzorującym zakłady komunikacji, a więc bazy transportowe, zakłady produkujące silniki itp., pojechałem na
kontrolę bazy lotniska koło Kętrzyna. To była wtedy główna
baza usług agrolotniczych dla dużych obszarowo przedsiębiorstw rolnych w części północnowschodniej Polski. Inspektor sprawiał wrażenie, że świetnie zna zakład, a kontrola
tam będzie przysłowiową bułką z masłem. Schody zaczęły
się, zanim jeszcze dotarliśmy na miejsce, bo okazało się, że
zupełnie nie wiedział, gdzie znajduje się wytypowany do
kontroli zakład. W efekcie musieliśmy tam iść pieszo cztery
kilometry, bo nie było czym dojechać. A przecież inspektor w
tamtych czasach nosił w torbie całe biuro, wszystkie akty
prawne, co sprawiało że jego bagaż był słusznej wielkości i
ciężaru. Kompletnie wyczerpani dotarliśmy w końcu na miejsce, a kontrola okazała się trudniejsza dla kontrolującego niż
kontrolowanego. Moją rolą, jeszcze nie inspektora pracy,
było wtedy obserwowanie, co i jak robi ów inspektor; i przyznam, że chluby mu to nie przynosiło, choć miał doświadczenie branżowe.

Siła spokoju
Z Kazimierzem Zienkiewiczem, kierującym
zespołem samodzielnych stanowisk ds. nadzoru
i kontroli w OIP w Olsztynie,
rozmawiała Beata Pietruszka-Śliwińska.
Który z pucharów inspekcyjnej spartakiady jest dla
pana najcenniejszy?
Ten z 2003 roku, kiedy w piłce siatkowej ograliśmy utytułowaną drużynę z poznańskiego okręgu. Daliśmy wtedy z siebie wszystko, wcześniej nie oszczędzając się na treningach.
Warto było i to nie tylko dla tych kilku chwil euforii zwycięstwa. Wciąż powtarzam kolegom, że sport i aktywność fizyczna są najlepszym lekarstwem na wszystko, także na inspektorski stres. Oczyszczają nie tylko ciało, ale i duszę, a
wtedy człowiek staje się mocny psychicznie i zupełnie inaczej patrzy na wiele spraw, także tych najtrudniejszych.

nym Inspektoracie Pracy; był on wtedy obowiązkowy dla starających się o pracę w inspekcji. Traf chciał, że temat mojej
pracy pisemnej dotyczył bezpieczeństwa przy chemicznych
środkach ochrony roślin. Przez komisję została ona przyjęta
bez najmniejszych zastrzeżeń. Był początek 1982 roku, a w
kwietniu rozpocząłem szkolenie.

Do nich zaliczy pan decyzję o podjęciu pracy w inspekcji?
Będąc ekonomistą z wykształcenia, a sportowcem z zamiłowania, wiedziałem, że wciąż muszę się rozwijać i zdobywać
nowe doświadczenia. Nie widziałem swojej przyszłości ani
jako pracownik naukowy w Akademii Rolniczo-Technicznej,
ani jako zarządzający kadrami w zakładzie zatrudniającym
kilka tysięcy osób. Propozycję pracy w inspekcji, która wiązała się z uporządkowaniem i zorganizowaniem różnych spraw
w dużych zakładach rolnych, których na terenie OIP w Olszynie było wiele, potraktowałem więc jak wyzwanie. Pierwsze
zlecone mi zadanie polegało na zbadaniu mogilników, czyli
betonowych bunkrów ze szkodliwymi odpadami, środkami
ochrony roślin, usytuowanych na terenie województwa, często w otulinach parków, wód i lasów. To były bomby ekologiczne, o czym poinformowałem okręgowego inspektora
pracy, sporządzając notatkę z badań. Robiłem to, jeszcze zanim trafiłem na aplikację inspektorską, a znajomość tych zagadnień bardzo mi się przydała podczas egzaminu w Głów-

To był czas stanu wojennego w Polsce. Jak wtedy odbywała się aplikacja we wrocławskim ośrodku?
W ogóle się tam nie odbyła, bo nasz ośrodek we Wrocławiu
zajmowały wówczas jednostki ZOMO. Milicja opłacała inspekcji hotel w Oleśnicy, w którym szkoliliśmy się prawie
dziewięć miesięcy, z różnymi przerwami. Każdy z aplikantów
miał pokój jednoosobowy i to z kolorowym telewizorem
marki Rubin, którego nie mieliśmy jednak czasu oglądać. Gorzej wyglądała sytuacja z zaprowiantowaniem, gdyż w mięsnym menu była głównie baranina, na którą do dziś nie
mogę patrzeć. Nasza grupa liczyła około 40 osób, w tym aż
12 z Gdańska, a to dlatego, że w tamtejszym OIP-ie było najwięcej wakatów. Największym plusem tego szkolenia, poza
znakomitą kadrą wykładowców, takich jak Kazimierz Swat,
Arwid Hansen, Krzysztof Dutkiewicz, Wiesław Kozieł i
inni, były zajęcia praktyczne. Odbywały się one w warsztatach dawnego technikum mechanicznego. Mogliśmy tam
nie tylko zobaczyć różne maszyny i urządzenia, ale osobiście
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sprawdzić, jak działają. To była najlepsza z możliwych lekcji
przełożenia teorii na praktykę. Myślę, że tego dzisiaj w inspektorskim szkoleniu bardzo brakuje.

Jak liczny był okręg w Olsztynie na początku lat 80.?
W zasadzie byliśmy taką trochę większą rodziną. Gdy w 16
osób spotykaliśmy się na naradzie u szefa, wszyscy mieściliśmy się w jednym niewielkim gabinecie przy ulicy Grunwaldzkiej. W tym okresie ja i dwaj moi koledzy nadzorowaliśmy i kontrolowaliśmy zakłady rolno-przetwórcze i usługowe związane z rolnictwem, które były wtedy wiodące w naszym regionie. W każdej miejscowości znajdowało się państwowe gospodarstwo rolne z różnymi zakładami. Było ich
tak dużo, że nie mogliśmy przerobić tej naszej pracy. Często
wiązała się ona z badaniem wypadków, do których wciąż
dochodziło, głównie z powodu bardzo starego i złego technicznie parku maszynowego. Kiedyś w jednym z gospodarstw zginął człowiek obsługujący prasę kostkującą do słomy, produkcji enerdowskiej. To były mało wydajne urządze-

Rozpoczynając pracę, z pewnością zetknął się pan z inspektorami, którzy wcześniej pracowali w związkowej
inspekcji. Jak ich pan zapamiętał?
Zaczynałem pracę, gdy inspekcja od przeszło roku była już
państwowa. Okręgowym inspektorem pracy w Olsztynie był
wówczas Aleksander Czapliński, który
kierował okręgiem również w czasach
Kontrolowałem kiedyś zakład pogrzebowy w małym miasteczzwiązkowej, czyli branżowej inspekcji
ku. Firma miała monopol i bezwzględnie dyktowała ceny. Wiepracy. Tworzyli ją znakomici fachowcy,
działem, że ludzie skarżą się, bo nie wszystkich stać było na tak
u których później my, młodzi adepci
kosztowny pochówek. Traf chciał, że podczas kontroli dopatrzytego zawodu musieliśmy kolejno prakłem się wielu nieprawidłowości, więc i mandat nałożyłem z górnej
tykować. To była naprawdę dobra szkoła, bo mogliśmy poznawać niuanse
półki. Pracodawca targował się ze mną o jego wysokość i prawie
technicznego bezpieczeństwa pracy w
płakał, że kwota jest zbyt dolegliwa. Znalazł się w podobnej sytuposzczególnych branżach. Inspektorzy
acji jak jego niektórzy klienci, tyle że jego dotyczyła kara, która
branżowi wcześniej nie mieli jednak do
była sprawiedliwa. Wychodząc z tej kontroli, miałem wrażenie, że
czynienia z zagadnieniami dotyczącymi
dobrze to zrozumiał.
prawnej ochrony pracy, dlatego z kontrolami obejmującymi te kwestie nie zawsze sobie radzili. Zdarzały się sytuacje, które przerastały na- nia, często zapychały się i pracownicy likwidowali zator, poszych mentorów. Kiedyś z jednym z nich, inspektorem wcze- magając sobie nogą, podczas pracy maszyny. W ten sposób
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ów pracownik został pochwycony i skostkowany przez prasę. Ponieważ pracował sam na olbrzymim areale, co było
wtedy regułą, dopiero na drugi dzień doliczono się braku

większości sam się dokształcałem, np. pozyskując najnowsze
materiały dotyczące różnych technologii u kolegów z uczelni.
Oni nie znają zagadnień bhp, ale dobrze wiedzą na przykład,
jak należy ustawić daną maszynę. W bieżącym dokształcaniu się duże znaczenie ma
Na zaproszenie pracodawcy pojechałem kiedyś z kolegą inobecność na różnych targach branżowych,
spektorem do jednej z firm, by dokonać odbioru budowy, co najak AGROTECH, POLAGRA czy SAWO. Dzięleżało jeszcze wtedy do naszych kompetencji. Na miejscu okazaki zrozumieniu szefów okręgu, którzy najło się, że duży sklep i hurtownia już działają w najlepsze, a właczęściej wyrażali zgodę na to, mogłem zobaczyć i poznać działanie najnowocześciciel, wyraźnie zaskoczony naszą wizytą, próbował wybrnąć,
śniejszych maszyn i urządzeń.
zachowując się wobec nas arogancko i to przy klientach i swoich

pracownikach. Wykrzykiwał, że zakłócamy i dezorganizujemy
pracę. Sytuacja była dość absurdalna, biorąc pod uwagę, że pracodawca rozpoczął działalność, zanim dokonaliśmy odbioru
obiektu. Nauczony doświadczeniem, w zgodzie z naturą człowieka spokojnego, który zamiast krzyczeć woli zażartować, nie
dałem się sprowokować. Aby dać pracodawcy czas na ochłonięcie, poprosiłem, żebyśmy przeszli do gabinetu i tam porozmawiali. Siła spokoju znów okazała się atutem w sytuacji, która
wszystkich mogła kosztować wiele nerwów i nieprzyjemności.
jednej z maszyn i zorientowano się, że nie wrócił do bazy.
Byłem na tym polu, a ów makabryczny widok do dziś mam
w pamięci. Przypominam też sobie czarną serię wypadków,
gdy w czasach transformacji gospodarczo-politycznej zaczęły masowo upadać PGR-y. Do większości tych zdarzeń
dochodziło podczas konserwacji maszyn, pras zwijających
do zbioru słomy będących w ruchu. Ich elementy wirujące
pochwytywały najpierw ręce człowieka, co po dociśnięciu
jego klatki piersiowej zwykle kończyło się śmiercią w wyniku uduszenia. Te tragiczne zdarzenia były także konsekwencją braku wyobraźni, podstawowych szkoleń bhp i jakiegokolwiek nadzoru.
Inspektorzy zarówno kontrolujący, jak i badający tego
typu zdarzenia, muszą być na bieżąco z wszelkimi zmianami dotyczącymi technicznego bezpieczeństwa pracy.
Patrząc na sprzęt, którym obecnie rolnicy pracują, to nie
jest chyba proste zadanie?
Mogę śmiało powiedzieć, że te zmiany mają wymiar kosmiczny. Dziś jeden zestaw ciągnika z maszyną rolniczą jest w
stanie obrobić nawet kilkusethektarowe gospodarstwa, a z takimi wciąż mamy do czynienia w olsztyńskim OIP-e. To skomputeryzowane, zautomatyzowane kombajny i ciągniki. Trzeba
znać ich działanie, żeby móc rozmawiać z pracodawcą czy pracownikiem obsługującym. Niestety szkolenia, z których możemy korzystać w inspekcji, są dalece niewystarczające, bo skupiają się na teorii, a nie praktyce; często inspektorzy więcej
wiedzą niż prowadzący szkolenia. Ja przez te przeszło 30 lat w
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Pana obecność na targach AGROTECH wielu kojarzy się z prewencją rolniczą inspekcji pracy, której pan jest
podobno prekursorem?
Badając wypadki w rolnictwie, widząc
zagrożenia, których rolnicy nie dostrzegali lub lekceważyli je, pomyślałem, że
samo kontrolowanie i nadzorowanie
wielkich gospodarstw rolnych, później
także tych prywatnych, nie wystarczy, by
zmienić sytuację. Zbyt tragiczna i kosztowna w każdym wymiarze jest nauka na własnych błędach
rolników, którzy w trakcie intensywnych prac rolnych tracili
zdrowie, a często i życie. Opierając się na doświadczeniu
sportowca, który małymi krokami, dzięki systematycznej,
ciężkiej pracy osiąga w końcu swój cel, pomyślałem o organizowaniu konkursów pod nazwą „Bezpieczne żniwa”. Pierwszy raz odbył się on w 1987 roku, kiedy w Głównym Inspektoracie Pracy dopiero co powstał Departament Prewencji,
jeszcze bez pomysłu na to, czym tak naprawdę miałby się on
zajmować. Pojechałem wtedy do Warszawy, opowiedziałem
o swoim pomyśle i dostałem zgodę na działanie, które przeciągnęło się na kolejne lata. Razem z samorządami gmin,
zjednoczeniami obsługującymi rolnictwo, organizowałem
też różne festyny i „Dni Otwarte Gospodarstwa Skarbu Pań-

stwa”, a od 2003 roku zaangażowałem się w ogólnopolski
konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”, który był także
poświęcony pracodawcom rolnym. Jestem zadowolony, gdy
wracam do gospodarstw, które teraz są często wzorcowe,
a pracodawcy i rolnicy mówią, że to także moja zasługa.
Coraz mniej jest inspektorów pracy, którzy mają aż tak
duże doświadczenie zawodowe, oparte na rzetelnej wiedzy, jak pan. Jej przekazanie wydaje się bezcenne. Znajduje pan czas, by pochylać się nad najmłodszym pokoleniem inspektorów pracy?
To nie jest kwestia braku mojego czasu. Wiele tu zależy od
nich samych, bo nie zawsze chcą słuchać rad. Najczęściej
wolą bazować na tym, co sami wiedzą i potrafią. Są pokoleniem inspektorów pracujących „od – do”, w miarę możliwości
chroniących swój indywidualizm. Jako nadinspektor pracy,
od wielu lat kierujący zespołem, sam mniej kontroluję, a wię-

cej czasu poświęcam właśnie młodszym kolegom w opanowaniu różnych zagadnień, głównie technicznych. To nie zawsze jest proste, szczególnie gdy inspektorzy nie mają doświadczenia w rozmaitych branżach przy produkcji, bo do
inspekcji trafili bezpośrednio po studiach. Moim zdaniem
tak nie powinno być, bo braku praktyki nie da się w żaden
sposób nadrobić. Zauważyłem, że taki inspektor na każdym
etapie swojej pracy ma problemy i jest mniej efektywny. Myślę, że przy rekrutacji do inspekcji należałoby wrócić do warunku pięcioletniego doświadczenia w danej branży. Jako
działacz związkowy, którym jestem od początku zatrudnienia w inspekcji, wiem, że nie jest to możliwe przy obecnym
niskim poziomie płacy proponowanej początkującemu inspektorowi pracy. Należałoby konsekwentnie dążyć do
zmiany, tak aby inspekcja zachowała wypracowany przez
lata prestiż instytucji zaufania publicznego.
Dziękuję za rozmowę.

Listy kontrolne
Listy kontrolne opracowane przez Stanisława Staszewskiego, Marka Gołasia i Pawła Wieczorka stanowią zbiór
uporządkowanych, pogrupowanych problemowo pytań weryfikujących stan rzeczywisty bezpieczeństwa i prawnej
ochrony pracy w małych i średnich zakładach.
Dla kontrolującego są pomocne w uporządkowaniu toku
poczynań kontrolnych i nieraz zapobiegną pominięciu tematów istotnych dla działań prewencyjnych. Oddane w ręce
pracodawców pozwolą im sprawdzić, czy przedsiębiorstwo
odpowiada standardom bezpieczeństwa pracy, czy jest zorganizowane zgodnie z obowiązującym prawem.
Listy kontrolne są podstawowymi narzędziami dla przedsiębiorców zatrudniających do 50 osób, którzy podjęli w swoich
zakładach realizację programu prewencyjnego we współpracy z inspekcją pracy, Zdobądź Dyplom PIP (zatrudniających do
9 pracowników), Zarządzanie bezpieczeństwem – prewencja
wypadkowa (zatrudniających do 50 pracowników). Odpowiedzi na postawione w nich pytania pozwolą na weryfikację stanu faktycznego w firmie, identyfikację występujących zagrożeń i nieprawidłowości oraz podjęcie decyzji dotyczących niezbędnych zmian. Uzupełnieniem listy pytań są praktyczne
wskazówki i komentarze oparte na przepisach prawa pracy.
Publikacje przygotowane zostały na podstawie wiedzy
zdobytej podczas wieloletniej praktyki inspektorskiej.
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Poparzony asfaltem
Pracownicy chcieli podgrzać asfalt
najpierw w beczce, w której się znajdował, a dopiero potem przelać go do
zbiornika zalewarki. Była to stała praktyka stosowana przez pracowników.
Okoliczności zdarzenia oraz zeznania
świadków wskazywały, że pracownicy
nie zostali właściwie przeszkoleni w zakresie zasad bezpieczeństwa przy wykonywaniu tego rodzaju prac. Niewłaściwy sposób wykonywania pracy był
tolerowany i akceptowany przez brygadzistę, prawdopodobnie z powodu
niewiedzy. W wyniku kontroli inspektor
nakazał pracodawcy ponowne przeszkolenie pracowników, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego
wykonywania prac bitumicznych i izolacyjnych.
W opinii inspektora przyczyny wypadku były następujące:

Biblioteka

INFORMACJA OKRESOWA
AKTY PRAWNE

● użycie do podgrzania asfaltu
beczki, czyli pojemnika (opakowania),
zamiast zalewarki;

● brak instrukcji bezpiecznego wykonywania prac bitumicznych, w tym
podgrzewania asfaltu;
● tolerowanie przez osoby sprawujące nadzór odstępstw od przepisów
i zasad bhp – dopuszczenie przez brygadzistę do wykonywania pracy w sposób niezgodny z przepisami;
● niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bhp – niedostateczna wiedza
pracowników na temat właściwego
i bezpiecznego wykonywania pracy
oraz zagrożeń związanych z wykonywaną pracą;
● tolerowanie przez osoby sprawujące nadzór (w tym kierownika budowy)
stosowania niewłaściwej technologii;
● nieznajomość zagrożenia oraz
przepisów i zasad bhp przez pracowników, w tym poszkodowanego.
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w zakresie bezpieczeństwa pracy inspektor pracy zastosował
wobec kierownika budowy karę
grzywny w drodze mandatu.

Opracował: Jacek Żerański
OIP Olsztyn
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Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2014 r. w
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracy na morskich statkach handlowych // Dziennik Ustaw. – 2014, poz. 430.
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2014 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową // Dziennik Ustaw. – 2014,
poz. 436.
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 marca 2014 r. w
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo geologiczne i górnicze // Dziennik Ustaw. – 2014, poz. 613.
Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w
sprawie wysokości minimalnych stawek
wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli,
ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz
wynagradzania za pracę w dniu wolnym od
pracy // Dziennik Ustaw. – 2014, poz. 416.
Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie
wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za 2013 r. // Monitor Polski. – 2014, poz. 334.
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia
8 kwietnia 2014 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Zdrowia lub przez niego nadzorowanych
// Monitor Polski. – 2014, poz. 333.
Oświadczenie rządowe z dnia 10 grudnia
2013 r. w sprawie mocy obowiązującej
Zmian do Umowy europejskiej dotyczącej
pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR),
sporządzonej w Genewie dnia 1 lipca 1970 r.,
przyjętych w Genewie w dniach 27 listopada
2003 r., 16 marca 2006 r. i 20 czerwca 2010 r.
// Dziennik Ustaw. – 2014, poz. 409.
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Oświadczenie rządowe z dnia 17 stycznia
2014 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej
niektórych konwencji Międzynarodowej
Organizacji Pracy // Dziennik Ustaw. – 2014,
poz. 488.
Rozporządzenie Ministra Administracji i
Cyfryzacji z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania centrów
powiadamiania ratunkowego // Dziennik
Ustaw. – 2014, poz. 574.
Rozporządzenie Ministra Administracji i
Cyfryzacji z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie
zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej // Dziennik Ustaw. – 2014, poz. 584.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 11 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji // Dziennik Ustaw. – 2014, poz. 517.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 18 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu
dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych // Dziennik Ustaw. – 2014, poz. 576.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie
dodatku do wynagrodzenia dla pracowników publicznych służb zatrudnienia oraz
OHP // Dziennik Ustaw. – 2014, poz. 640.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 kwietnia 2014 r. w
sprawie wzoru zaświadczenia potwierdzającego domniemanie, że cudzoziemiec jest
ofiarą handlu ludźmi // Dziennik Ustaw. –
2014, poz. 513.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z
dnia 8 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać plan zagospodarowania podziemnego
składowiska dwutlenku węgla // Dziennik
Ustaw. – 2014, poz. 591.
Ustawa z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o Biurze Ochrony Rządu, ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawy o służbie
wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawy
o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym,
ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby
Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby
Wywiadu Wojskowego, ustawy o Służbie
Więziennej oraz niektórych innych ustaw //
Dziennik Ustaw. – 2014, poz. 502.
Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie
ustawy o prokuraturze, ustawy – Prawo o
ustroju sądów powszechnych oraz ustawy

o Sądzie Najwyższym // Dziennik Ustaw. –
2014, poz. 504.
Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia // Dziennik Ustaw. –
2014, poz. 579.
Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską
a Republiką Mołdawii o ubezpieczeniu społecznym, podpisanej w Warszawie dnia
9 września 2013 r. // Dziennik Ustaw. – 2014,
poz. 583.
Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych
ustaw // Dziennik Ustaw. – 2014, poz. 598.
Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą // Dziennik
Ustaw. – 2014, poz. 616.
Zmiany do Umowy europejskiej dotyczącej pracy załóg pojazdów wykonujących
międzynarodowe przewozy drogowe
(AETR), sporządzonej w Genewie dnia 1 lipca 1970 r., przyjęte w Genewie w dniach 27
listopada 2003 r., 16 marca 2006 r. i 20
czerwca 2010 r. // Dziennik Ustaw. – 2014,
poz. 408.
WYDAWNICTWA
Orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące prawa pracy: wybór. T. 3. – Warszawa:
Wydaw. „Bibl. Prac.”, 2014. – 201, [1] s. (Biblioteczka Pracownicza: Poradnik; 260).
W trzeciej części poradnika zawarto
orzecznictwo Sądu Najwyższego (za rok
2010) dotyczące: wynagrodzeń, układów
zbiorowych, przejęcia zakładu pracy, obowiązku świadczenia pracy, obowiązków
pracowniczych, obowiązków pracodawcy,
mobbingu, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, urlopów, świadczeń płacowych z dwóch stosunków pracy.
Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych 2014 z komentarzem: stan prawny na
1 kwietnia 2014 r. / Helena Turczynowska [i
in.]. Warszawa: INFOR, 2014. - 162 s. (Dodatek do nru 13/2014 Serwisu Prawno-Pracowniczego).
Publikacja zawiera tekst ustawy z dnia 13
października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1442,
z późn. zm.). Najnowsze zmiany w ustawie
wyróżniono pogrubioną czcionką. Po każdym rozdziale zamieszczono komentarz.
Opracowała: Danuta Szot
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Poparzony asfaltem
W kwietniu br. podczas
robót związanych z przebudową drogi na odcinku Iława-Susz doszło do
ciężkiego wypadku przy
pracy, w następstwie
którego 24-letni pracownik firmy budowlanej doznał poparzeń drugiego
stopnia twarzy i lewej
dłoni.

Inspektor pracy badający zdarzenie
stwierdził, że poszkodowany został ochlapany gorącym asfaltem, który był podgrzewany palnikiem gazowym bezpośrednio w
beczce zamiast w przeznaczonej do tego
zalewarce do szczelin, mimo że pracownicy
dysponowali tym urządzeniem.

Okoliczności wypadku
Poszkodowany został zatrudniony w firmie niespełna miesiąc wcześniej. Pracował
na stanowisku robotnika drogowo-mostowego. W dniu wypadku, razem z dwoma innymi pracownikami, w tym brygadzistą,
miał oczyszczać krawędzie ułożonej już na
drodze masy bitumicznej i smarować je lepiszczem asfaltowym w celu uszczelnienia
połączenia z nową masą bitumiczną. Pracownicy zdjęli z samochodu butlę gazową
z palnikiem oraz beczkę o pojemności 42 litrów, w której znajdował się zastygły asfalt
D70/100. Beczka była wypełniona w około

90% (do jej górnej krawędzi brakowało
około 10 cm). Następnie ustawili pojemnik
z boku drogi, na betonowym korytku ściekowym. Chcieli podgrzać asfalt, żeby przelać go do zbiornika zalewarki szczelin, którą
mieli na samochodzie. W tym celu pod
beczką położyli dyszę palnika gazowego i
rozpoczęli podgrzewanie. Dwaj pracownicy odeszli do stojącego kilka metrów dalej
samochodu (ok. 7-8 m), a poszkodowany
został w pobliżu podgrzewanej beczki. Do
wybuchu pojemnika doszło po kilku minutach. Gorący asfalt ochlapał twarz i dłoń
poszkodowanego oraz ubranie innego pracownika (nie powodując obrażeń). Wezwano pogotowie, które zabrało poszkodowanego do szpitala. Zdaniem lekarzy poparzenia były na tyle poważne, że bardzo
prawdopodobne jest trwałe zeszpecenie
twarzy pracownika.

Ustalenie przyczyn
W opinii inspektora pracy w trakcie podgrzewania beczki doszło do roztopienia asfaltu tylko w dolnej części pojemnika, natomiast asfalt znajdujący się powyżej stanowił nadal jednolitą masę, swego rodzaju
korek. W wyniku podgrzania nastąpił
wzrost ciśnienia wewnętrznego pod nieroztopioną warstwą asfaltu, a następnie
doszło do wybrzuszenia dna beczki i jego
rozerwania – wybuchu.
Inspektor ustalił, że pracownicy przywieźli ze sobą na budowę zalewarkę szczelin i krawędzi, typ ZSK-40. Urządzenie to
jest przeznaczone do podgrzewania mas
zalewowych i zalewania nimi szczelin oraz
krawędzi w nawierzchniach drogowych.
Asfalt w postaci stałej jest umieszczany w
zbiorniku zalewarki (o podwójnych ścianach), gdzie jest podgrzewany za pomocą
palnika gazowego. Następnie operator
urządzenia zaworem dozującym reguluje
strumień wylewanej masy.
Dokończenie na stronie 34.

Siedzą w pierwszym rzędzie od lewej: Janusz
Wójcik, nadinspektor; Elżbieta Balcerzak, radca; Eugeniusz Dąbrowski, nadinspektor – kierownik Oddziału w Elblągu; Maria Masalska, informatyk; Ryszard Dudziński, z-ca okręgowego
inspektora pracy ds. nadzoru; Kazimierz Zienkiewicz, nadinspektor; Marek Wójciak, okręgowy inspektor pracy; Anna Królak, starsza księgowa; Anna Anuszewska, starszy informatyk;
Ryszard Pakisz, nadinspektor; Ewa Lipniewicz,
nadinspektor; Piotr Hołdyński, nadinspektor –
kierownik Oddziału w Ełku; Wiesław Matys, nadinspektor; Włodzimierz Łabanowski, nadinspektor.
Stoją w drugim rzędzie od lewej: Grażyna Nicewicz, st. inspektor; Iwona Lipska, mł. inspektor; Janusz Magdaleński, st. inspektor – specjalista; Aneta Herman, mł. specjalista; Mirosław
Bobowski, inspektor; Halina Kurpiewska, st. inspektor; Izabela Majchrzak, st. referent; Karolina Kazimierczyk, st. referent; Ewelina Kowalska, referent; Ewa Łowicka, inspektor; Tomasz
Kawałko, inspektor; Agnieszka Dymek, mł. inspektor; Zbigniew Boniewski, nadinspektor;
Bogdan Gajlewicz, st. inspektor – specjalista;
Adam Sikora, st. inspektor – specjalista.
W głębi – patrząc od lewej strony zdjęcia: Aleksandra Stromska, inspektor; Kazimierz Sendrowski, inspektor; Tomasz Grausz, st. inspektor – specjalista; Marek Bednarko, inspektor;
Mariusz Jaczyński, mł. inspektor; Dariusz
Grzymkowski, st. inspektor – specjalista; Jacek

Merski, st. inspektor; Radosław Zajączkowski,
st. inspektor – specjalista; Andrzej Lindemann,
st. informatyk; Bogumiła Wasyleczko, radca;
Andrzej Wilk, st. radca; Ewa Miloch, inspektor;
Marcin Zadykowicz, st. inspektor – specjalista;
Włodzimierz Wiśniewski, st. inspektor – specjalista; Iwona Solis, st. specjalista; Luiza Chojnowska, st. inspektor; Jarosław Pawłowski, inspektor; Wojciech Fedorczuk, st. inspektor; Tomasz
Kisielewski, st. inspektor; Piotr Gromysz, radca
prawny; Jerzy Prusiński, st. informatyk; Roman
Rokicki, st. inspektor – specjalista; Marian Puzewicz, st. inspektor – specjalista; Paweł Parfianowicz, st. inspektor – specjalista; Adam Cholewicki, mł. inspektor; Andrzej Pokrętowski, kierowca; Zbigniew Zipser, st. inspektor; Zdzisław
Narkowicz, st. inspektor; Piotr Grabowski, st. inspektor – specjalista; Henryk Maryjanowski, st.
inspektor; Piotr Smoliński, referent prawny;
Michał Wajda, st. inspektor; Tadeusz Kohel, st.
inspektor; Małgorzata Janowska, st. inspektor –
specjalista; Jarosław Kowalczyk, nadinspektor;
Sławomir Kasica, st. inspektor – główny specjalista; Radosław Żebrowski, mł. inspektor; Jarosław Onufrijuk, inspektor; Radosław Huczak,
inspektor; Tadeusz Stańczuk, inspektor; Stanisław Piórkowski, st. inspektor; Adam Głuś, mł.
inspektor; Andrzej Kopala, mł. inspektor; Łukasz Sztych, inspektor; Maksymilian Zadłużny,
referent prawny.
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