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Rozpoczęła działalność Rada Ochrony Pracy X kadencji. Na inauguracyjnym posiedzeniu 3 sierpnia 2015 r. w siedzibie parlamentu marszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska wręczyła akty nominacji jej członkom. Posiedzenie zdominowała problematyka dyskryminacji pracowników.
– Jako Państwowa Inspekcja Pracy nie odnotowujemy
wielu skarg w tym zakresie, nie prowadzimy też wielu kontroli, albowiem rozstrzyganie o tym, czy mamy do czynienia z dyskryminacją w zatrudnieniu, czy też nie, pozostaje
w gestii niezawisłych sądów. Nasza działalność na rzecz
przeciwdziałania dyskryminacji w miejscu pracy rozwijana
jest przede wszystkim w obszarze prewencyjno-promocyjnym, a także szkoleniowym – powiedziała w czasie obrad
Iwona Hickiewicz, główny inspektor pracy.
Szerzej działania PIP w tej sferze przedstawiła Halina Tulwin, dyrektor Departamentu Prawnego GIP. Wyjaśniła, że
działania prewencyjne urzędu to przede wszystkim informacja kierowana w formie ulotek i broszur do możliwie najszerszego kręgu odbiorców o regulacjach antydyskryminacyjnych, uprawnieniach osób dyskryminowanych oraz organach, instytucjach i organizacjach pozarządowych, mogących osobom zainteresowanym udzielić pomocy prawnej i psychologicznej. Do osób, które zgłaszają zaistnienie
konkretnego problemu, kierowane jest z kolei poradnictwo. Natomiast w trakcie kontroli kwestie dyskryminacyjne
badane są zarówno podczas realizacji zadań stałych, takich
jak kontrole legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej, kontroli inspirowanych skargą na dyskryminację, jak i
kontroli poświęconych badaniu innych zagadnień.
W ubiegłym roku inspektorzy pracy skierowali do kontrolowanych agencji zatrudnienia 11 wniosków w wystąpieniach, zobowiązując je do zaniechania niedozwolonych
praktyk dyskryminacyjnych oraz do przestrzegania przepisów prawa antydyskryminacyjnego w przyszłości. W związku z nieprzestrzeganiem przez podmioty świadczące usługi agencji zatrudnienia zasady równego traktowania i niedyskryminacji ze względu na płeć i wiek skierowano do sądów cztery wnioski o ukaranie.
W ramach prowadzonych kontroli legalności zatrudnienia, innej pracy zarobkowej oraz wykonywania pracy przez
cudzoziemców inspektorzy pracy sprawdzali przestrzega-

nie zasady równego traktowania cudzoziemców w zakresie
warunków pracy i innych warunków zatrudnienia; w porównaniu z obywatelami polskimi. Zagadnienie to było badane podczas 633 kontroli dotyczących 2876 cudzoziemców. Uchybienia wystąpiły w 3 kontrolowanych podmiotach i dotyczyły 61 świadczących pracę obcokrajowców.
Nierówne traktowanie cudzoziemców w stosunku do obywateli polskich wynikało ze stosowania mniej korzystnych
umów, na podstawie których cudzoziemcy świadczyli pracę (np. umowy cywilnoprawne zamiast umowy o pracę),
ustalania niższych stawek wynagrodzeń za tę samą pracę
oraz ze stosowania niekorzystnych systemów organizacji
pracy.
Także w 2014 r. do Państwowej Inspekcji Pracy wpłynęło
ogółem 41,7 tys. skarg, w tym 475 dotyczących dyskryminacji. Najczęściej wskazywaną przez skarżących przesłanką
dyskryminacji była płeć, najrzadziej – wyznanie/religia.

W posiedzeniu uczestniczyli zastępcy głównego inspektora pracy Małgorzata Kwiatkowska i Leszek Zając oraz
dyrektor Departamentu Legalności Zatrudnienia Jarosław Leśniewski.
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Wiadomości
nie tylko z kraju

zagadnienia bezpieczeństwa pracy w rolnictwie, ze szczególnym uwzględnieniem rodzinnych gospodarstw indywidualnych. Pogadanki
kończył konkurs z nagrodami, w którym uczestnicy mogli się wykazać wiedzą na temat zagrożeń na terenach wiejskich. Łącznie w spotkaniach wzięło udział 190 dzieci.

O azbeście w Poczdamie
Przymierzalnia Kariery
Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego zaprosiło przedstawicieli Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach do udziału w akcji „Przymierzalnia
Kariery”. W lipcu i sierpniu br. udzielali oni studentom, absolwentom śląskich szkół wyższych i innym odwiedzającym bezpłatnych porad z zakresu prawa pracy, udostępniali też materiały informacyjne PIP „Zanim podejmiesz pracę”. Wśród anglojęzycznych współpracowników korporacji
IBM z Indii i Rumunii oraz pracujących w Polsce młodych obywateli Ukra-

iny rozpowszechniono dodatkowo informatory dotyczące legalnej pracy
w Polsce, w wersji angielskiej i ukraińskiej. Działania te wpisują się w szeroki wachlarz przedsięwzięć promocyjnych PIP, kierowanych do młodzieży wkraczającej na rynek pracy, m.in. w tegoroczną, rozszerzoną terytorialnie kampanię informacyjną „Na fali pierwszej pracy”.

Letnia akcja obozowa
Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku w okresie wakacyjnym w ramach współpracy z Komendą Chorągwi Gdańsk Związku Harcerstwa
Polskiego przeprowadził cykl pogadanek oraz konkursów dla uczestników obozów harcerskich organizowanych na terenie województwa pomorskiego. Pracownicy Sekcji Prewencji i Promocji: Mariusz Miszewski,
Piotr Gronczewski oraz Grzegorz Grzywacz odwiedzili obozy harcerskie w Starym Karpnie, w Potęgowie oraz w Orkuszu. Tematyka pogadanek skierowanych do dzieci i młodzieży z terenów wiejskich obejmowała
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Na zaproszenie Ministerstwa Pracy, Spraw Społecznych, Zdrowia, Kobiet i Rodziny z siedzibą w
Poczdamie delegacja Państwowej Inspekcji Pracy
wzięła udział 7-8 lipca br. w wizycie roboczej, którą rozpoczęto prace Polsko-Niemieckiego Zespołu Ekspertów ds. Azbestu. Przedstawiciel strony
niemieckiej Thomas Gehrke omówił przepisy
związane z azbestem obowiązujące w Niemczech, Sylwia Oziembło-Brzykczy, gł. spec. w
Departamencie Nadzoru i Kontroli GIP, przedstawiła działania inspekcji pracy dotyczące nadzoru i
kontroli w zakresie azbestu. Marek Dudek, st. inspektor – spec. w OIP w Katowicach, przybliżył regulacje prawne obowiązujące w Polsce, które odnoszą się do prac związanych z bezpiecznym
użytkowaniem i usuwaniem azbestu. Podczas
spotkania wymieniono się doświadczeniami inspektorów pracy w tej dziedzinie. Uczestniczyli w
nim także Zbigniew Bryk, st. inspektor – spec. z
OIP w Krakowie, Marta Boguszewska, st. inspektor – spec. oraz Waldemar Klucha, st. inspektor –
spec. z OIP w Łodzi oraz Agnieszka Wiąckowska,
spec. z Sekcji Współpracy z Zagranicą w GIP.

Dla poszukujących pracy
Pracownicy OIP w Kielcach wzięli udział 7 sierpnia br. w happeningu „Wakacje za pracę”, zorganizowanym przez instytucje rynku pracy na Placu Artystów w Kielcach. Przy inspekcyjnym stoisku, w cieniu niebieskiego namiotu, udzielano
porad prawnych oraz kolportowano bezpłatne
wydawnictwa PIP. Podczas happeningu o działaniach prewencyjnych oraz najczęstszych wykroczeniach pracodawców na terenie województwa informował Janusz Czyż, okręgowy
inspektor pracy w Kielcach. Stoisko odwiedzali i
młodsi, i starsi uczestnicy rynku pracy, chętnie
korzystając z porad i wydawnictw dotyczących
prawa pracy.
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Bezpieczne Lato
Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie we
współpracy ze Strażą Miejską Miasta Lublin
zorganizował 18 lipca br. festyn rodzinny „Bezpieczne Lato – Słoneczny Wrotków”. Przy stoisku inspekcji pracy udzielano porad prawnych
oraz zorganizowano dwa konkursy dla dzieci i
młodzieży, których celem było promowanie
bezpiecznych zachowań i upowszechnianie tematyki bezpieczeństwa pracy pracowników
sezonowych, pracy dzieci i pracowników młodocianych. Tematyka konkursów wiązała się z
zagrożeniami wynikającymi z przebywania
dzieci i młodzieży na wsi. W konkursie adresowanym do dzieci do lat ośmiu, którego przewodnim hasłem było „Wiedza przez zabawę”,
uczestniczyło 46 dzieci. Wykonały one prace
plastyczne o bezpieczeństwie dzieci podczas
wakacji. Do trzech laureatów trafiły nagrody
rzeczowe w postaci gier i zestawów do tenisa,
ufundowane przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie. „Większa świadomość – większe
bezpieczeństwo” to hasło drugiego konkursu,
który przebiegał w formie testu i był skierowany do młodzieży. Trzem spośród 86 jego
uczestników okręgowy inspektor pracy ufundował nagrody.

Migracja zarobkowa
W Hadze odbyła się XXV Sesja Konferencji
Utrechckiej, czyli realizowanych naprzemiennie
w Polsce i w Holandii dorocznych spotkań przedstawicieli służb obu krajów, celem omówienia
różnych zagadnień współpracy bilateralnej. Debaty toczą się w grupach roboczych, skupiających ekspertów określonych dziedzin. Przedstawiciel Państwowej Inspekcji Pracy Dariusz Górski z Departamentu Legalności Zatrudnienia GIP
uczestniczył 30 czerwca br. w pracach zespołu
urzędników resortów pracy obu krajów oraz
przedstawicieli służb kontrolnych Polski i Holandii. Przedmiotem obrad i dyskusji w grupie roboczej były kwestie migracji zarobkowych z Polski
do Holandii, wprowadzonych w Holandii nowych przepisów prawa pracy, które mają służyć
ochronie pracowników przed nadużyciami, oraz
działań w ramach polityki migracyjnej, służących
lepszej integracji cudzoziemców w obcym dla
nich środowisku.
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W Muzeum Rolnictwa
Popularyzacja zasad bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym,
konkursy plastyczne dla dzieci oraz promocja programu prewencyjnego
Państwowej Inspekcji Pracy „Szanuj życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym” były głównymi akcentami obecności inspektorów pracy
na imprezie edukacyjno-rekreacyjnej „Niedziela w Muzeum. Bezpieczeństwo naszą wspólną sprawą”, zorganizowanej 12 lipca br. w Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie.
Anna Matuszczak, Ewa Groblewska, Marcin Jedwabny, Waldemar Biber i Jakub Kałek z Sekcji Promocji OIP w Poznaniu przygotowali bogatą
ofertę wydawnictw tematycznych PIP dla zainteresowanych problematyką bezpieczeństwa pracy w rolnictwie. Odwiedzający stoisko mogli
także skorzystać z porad prawnych i technicznych udzielanych przez inspektorów pracy. Dużym zainteresowaniem najmłodszych cieszyły się
konkursy plastyczne, a każde dziecko biorące w nich udział otrzymało
drobny upominek. Podczas imprezy zorganizowano m.in. akcję poboru
krwi na rzecz dzieci poszkodowanych w wypadkach.

Dobre praktyki zatrudniania dzieci
Na wniosek prezesa Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych (KIPA)
Macieja Strzembosza, skierowany do okręgowego inspektora pracy w
Warszawie Elżbiety Lipińskiej, przeprowadzono w siedzibie okręgu
szkolenie dotyczące powierzania pracy lub innych zajęć zarobkowych
dzieciom poniżej 16. roku życia pt. „Dobre praktyki zatrudniania dzieci na
planie zdjęciowym”. Było to kolejne spotkanie skierowane do prowadzących działalność kulturalną, artystyczną bądź reklamową. Szkolenie
przeprowadzili inspektorzy pracy Piotr Sokołowski oraz Sobiesław Jaroszek; omówili zagadnienia związane z zatrudnianiem dzieci poniżej
16. roku życia, zarówno dotyczące strony prawnej, jak i technicznego
bezpieczeństwa pracy, co miało na celu wpłynięcie na świadomość
prawną producentów audiowizualnych. Z racji dużego zainteresowania
planowane są kolejne szkolenia dla tej branży, w tym również dla agencji
aktorskich, które współpracują z producentami filmowymi i telewizyjnymi, w zakresie udostępniania, pośredniczenia przy wprowadzaniu dzieci
na plan zdjęciowy.
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Z prof. dr hab. Jerzym Wratnym
z Instytutu Nauk Prawnych
Polskiej Akademii Nauk
rozmawia Danuta Rutkowska.

trudnione na innej podstawie niż stosunek pracy także w zakresie ich statusu regulowanego przez indywidualne prawo
pracy. Przemawia za tym podobieństwo sytuacji faktycznej
osób zatrudnianych w różnych formach, dla których wspólnym mianownikiem jest pozostawanie w mniej lub bardziej
intensywnie zaznaczonej zależności wykonawcy od podmiotu zatrudniającego.
Trzeba przy tym podkreślić, że objęcie ochroną tej kategorii osób, w szczególności pracujących w oparciu o umowę o
dzieło lub umowę zlecenia, nie oznaczałoby wyeliminowania cywilnoprawnej podstawy ich zatrudnienia. Co do zasady więc stosunek prawny łączący ich z podmiotem zatrudniającym podlegałby regulacji Kodeksu cywilnego, natomiast Kodeks pracy obejmowałby wyłącznie zakres przysługującej tym osobom ochrony. Oczywiście mogłaby się ona
tylko w części pokrywać z ochroną, jaką obecnie zapewnia
się pracownikom. Rodzaje i stopień ochrony gwarantowanej
niepracownikom pozostającym w stosunku zatrudnienia zaproponowaliśmy w projekcie nowego Kodeksu pracy, przygotowanym i przedłożonym przez rządową Komisję Kodyfikacyjną Prawa Pracy w 2006 r.

Czy zdaniem pana profesora obecny Kodeks pracy wymaga
weryfikacji i aktualizacji?
Każdy akt prawny wymaga ciągłej weryfikacji i aktualizacji,
ponieważ prawo nie jest sztuką samą dla siebie, pełni rolę
służebną względem stosunków społeczno-gospodarczych,
które nieustannie ewoluują. Sytuacja Kodeksu pracy jest jednak na tym tle szczególna. Prawo pracy w ogólności cechuje
wyjątkowy dynamizm zmian, który kształtują obecnie dwie
ścierające się ze sobą tendencje: rozwoju i deregulacji. Dotyczy to oczywiście w szczególny sposób Kodeksu pracy będącego trzonem tej gałęzi prawa. Z uwagi na tę dynamikę,
trudną do ujarzmienia w uporządkowanym systemie norm
prawnych, większość rozwiniętych krajów nie zdecydowała
się na kodyfikowanie prawa pracy oznaczające z natury rzeczy większą petryfikację stanu prawnego. Natomiast kodeksy pracy w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, w tym i
nasz Kodeks, który wszedł w życie z datą 1 stycznia 1975 r.,
stanowią spuściznę minionego ustroju. W odróżnieniu jednak od kodyfikacji prawa pracy w innych krajach bloku był to
akt prawny całkiem przyzwoicie skonstruowany pod względem legislacyjnym, zawierający wiele postępowych rozwiązań. Jego słabości wynikały natomiast z założeń ideologicznych, cechowały go bowiem etatyzm i paternalizm. Nie pozostawiał właściwie miejsca na dopełnienie regulacji ustawowej poprzez autonomiczne źródła prawa pracy, tworzone
przez samych partnerów społecznych lub ich reprezentacje,
które zresztą w owym czasie nie istniały albo miały charakter
fasadowy.

Pan profesor był członkiem tego gremium składającego się
z wybitnych autorytetów z zakresu nauki prawa pracy. Które
z przyjętych przez Komisję rozwiązań są szczególnie cenne i zasługują na możliwie pilne uwzględnienie?
Odpowiedź na to pytanie wymagałaby obszernego elaboratu. Myślą przewodnią, jaką staraliśmy się kierować, była
ostrożność, aby nie podważyć rozwiązań utrwalonych i nie
budzących zasadniczych kontrowersji. Jednakowoż szeroki
był zakres nowych propozycji dotyczących zarówno ukształtowania instytucji prawa pracy, jak i systematyki Kodeksu
oraz redakcji jego przepisów. Jeżeli chodzi o sprawy merytoryczne, to wspomniałem już wcześniej o uwzględnieniu sytuacji osób zatrudnionych na podstawach niepracowniczych.
Na uwagę zasługuje jednak także regulacja w jednej
z ksiąg Kodeksu (według założeń przyjętych w Komisji, Kodeks pracy podobnie jak Kodeks cywilny miałby się dzielić na
księgi) zatrudnienia w ramach nietypowych stosunków pracy. Do tej kategorii autorzy projektu zaliczyli grupy pracownicze mające już w chwili zakończenia prac nad kodyfikacją
uregulowany odrębny status, np. pracownicy tymczasowi,
oraz grupy niedostrzegane przez ustawodawcę, a wymagające specjalnego potraktowania: menadżerowie, stażyści,
pracownicy domowi, rodzinni. Osobną regulację przewidziano dla telepracowników, których sytuacja została już po
zakończeniu prac Komisji uregulowana w obowiązującym
Kodeksie pracy.
Nie należy też zapominać, że na dorobek Komisji, poza
projektem Kodeksu pracy obejmującym indywidualną część

Kodeks pracy w praktyce i na papierze – czas
na zmiany!
Opinie wybitnych autorytetów w dziedzinie
prawa pracy na łamach „Inspektora Pracy”.

Prawo
nie jest sztuką samą dla siebie
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Mankament ten, przynajmniej na poziomie tekstu prawnego (czym innym jest bowiem praktyka stosowania przepisów), został w pierwszych latach po odzyskaniu przez państwo suwerenności usunięty w drodze paru zasadniczych
nowelizacji Kodeksu oraz przyjęcia szeregu ustaw okołokodeksowych. Nastąpiła zmiana orientacji ideowej Kodeksu w
kierunku jego dostosowania do założeń ustroju demokratycznego i realiów gospodarki rynkowej. Socjalistyczny etatyzm pozostawił jednak swoje piętno w szczegółowości wielu rozwiązań prawnych, co można określić mianem nadregulacji. Co więcej, przepisy Kodeksu pracy w miarę upływu lat
bezlitośnie nowelizowano z coraz większą intensywnością.
Mnożące się nowelizacje traktowano jako doraźne remedium na pojawiające się aktualnie problemy. Cechował je
krótki horyzont czasowy przewidywanych skutków i koniunkturalizm wynikający z przetargów partyjnych oraz między organizacjami partnerów społecznych. Nagle redukowano uprawnienia pracownicze pod hasłem walki z bezrobociem, aby po krótkim czasie je zwiększyć, gdy zaistniała konieczność wdrożenia odpowiednich dyrektyw Unii Europejskiej. Zaistniała z tego powodu niezborność Kodeksu pod
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względem treściowym i aksjologicznym – nie mówiąc już o
rozpaczliwie wyglądającej redakcji przepisów (spiętrzona indeksacja wykorzystująca już nie tylko liczby, ale i litery alfabetu) – przesądza, poza samym naturalnym starzeniem się
tego aktu prawnego, o potrzebie zasadniczych, a nie tylko
kosmetycznych zmian, co pozostaje jednak sprawą otwartą
i niesłychanie trudną do przeprowadzenia.
Czy w nowym bądź gruntownie znowelizowanym Kodeksie
pracy należałoby poszerzyć zakres podmiotowy regulacji przez
rozciągnięcie ochrony zapewnianej dotychczas pracownikom
na niepracownicze formy zatrudnienia?
Jest to jeden z podstawowych postulatów pod adresem
naszego prawa pracy. Uznałbym go nawet za priorytetowy
względem innych proponowanych rozwiązań. W ślad za
przyznaniem osobom zatrudnionym na podstawie umów
cywilnoprawnych prawa zrzeszania się w związkach zawodowych, co wkrótce będzie miało miejsce w następstwie interwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy oraz orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 czerwca br., należy
objąć ochroną „pracowników” cywilnoprawnych i osoby za-
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prawa pracy, składa się także projekt zbiorowego Kodeksu
pracy.
Co można powiedzieć o tym projekcie? Czy dziś jest potrzebny zbiorowy Kodeks pracy?
W dokumencie powołującym Komisję zobowiązano ją do
opracowania takiego projektu. Osobiście nie sądzę jednak,
aby Kodeks obejmujący część zbiorową prawa pracy wszedł
kiedykolwiek w życie. Jest to materia zbyt niejednorodna,
trudna do „sklejenia”. Poza tym w tej dziedzinie wyjątkowo
dużo do powiedzenia mają organizacje partnerów społecznych. Wiele propozycji legislacyjnych zawartych w projekcie
zasługuje jednak na uwagę przy okazji niezbędnych zmian w
obrębie ustaw zaliczanych do tej części prawa pracy, jak np.
powołanie przedstawicielstw pracowniczych w nieuzwiązkowionych zakładach pracy o zdecydowanie szerszych kompetencjach niż rady pracowników, które w praktyce się nie
sprawdziły.
Mikroprzedsiębiorcy, tłumacząc się z popełnianych wykroczeń, wskazują często na niejasne i trudno zrozumiałe przepisy.
W jakim stopniu ich tłumaczenia można uznać za uzasadnione?
Jest sporo przesady w tych utyskiwaniach. Od czasów
rzymskich obowiązuje paremia „ignorantia iuris nocet”. Nie
można zatem, chcąc uniknąć odpowiedzialności, powoływać się na nieznajomość prawa. Od kierowcy wymaga się
znajomości Kodeksu drogowego, co potwierdza złożenie egzaminu na prawo jazdy. Przedsiębiorca podejmujący działalność gospodarczą musi mieć orientację nie tylko w prawie
pracy, ale także w prawie gospodarczym, finansowym, gdzie
czeka na niego wiele pułapek. Poza tym wystarczy, że będzie
znał i rozumiał Kodeks pracy wybiórczo, w zakresie swoich
potrzeb. Jeżeli nie zatrudnia młodocianych, to nie musi się
interesować przepisami Działu dziewiątego; jeżeli zatrudnia
pracowników stacjonarnych, nie musi studiować przepisów
o telepracy; jeżeli nie działają u niego związki zawodowe (co
jest regułą u małych pracodawców), to nie dotyczy go Dział
jedenasty Kodeksu traktujący o układach zbiorowych pracy.
Również wiele kazuistycznych przepisów bhp znajduje zastosowanie zależnie od rodzaju prowadzonej działalności.
Nie budzi przy tym wątpliwości dezyderat, aby Kodeks pracy
był napisany językiem zrozumiałym nie tylko zresztą dla pracodawców, ale w równym stopniu także dla pracowników.
Niestety liczne nowelizacje wklejane do tekstu psują również język. Dotyczy to w znacznej mierze nieudolnie wdrażanych przepisów stanowionych przez Unię Europejską, już samych w sobie dostatecznie zawiłych. Przykład zawiłości
trudnych do rozszyfrowania nawet dla specjalistów stanowią przykładowo przepisy zakazujące dyskryminacji w zatrudnieniu, których źródłem pochodzenia są dyrektywy UE.
W nawiązaniu do kontroli PIP trzeba podkreślić, że mają one
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przede wszystkim walor edukacyjny i pracodawcy, zwłaszcza mali, pozbawieni specjalistycznych służb, nie muszą się
obawiać drakońskiego zachowania inspektorów w przypadkach tych czy innych niedociągnięć.
Czy zdaniem pana profesora powinien funkcjonować jeden
Kodeks pracy dla ogółu zatrudnionych, czy też może pomyśleć
o stworzeniu jednego kodeksu dla dużych firm i drugiego dla
zatrudnionych przez małych i średnich pracodawców?
Poruszyła pani jeden z podstawowych dylematów, przed
którym stoi ustawodawca w sytuacji tak daleko posuniętej
pluralizacji rynku pracy. Nie chodzi oczywiście o „mnożenie”
kodeksów pracy, ale o uwzględnienie w o wiele szerszym zakresie specyfiki małych pracodawców (tj. zatrudniających
nie więcej niż 20 pracowników) przez złagodzenie pewnych
ogólnie stosowanych rygorów (np. skrócenie okresów wypłaty wynagrodzenia chorobowego, ograniczenie odpraw w
przypadku rozwiązania umowy o pracę). Te i inne rozwiązania zaproponowaliśmy w projekcie Kodeksu pracy przygotowanym przez Komisję Kodyfikacyjną, wychodząc z założenia, że „…mali pracodawcy są w wysokim stopniu narażeni
na ponoszenie negatywnych konsekwencji zmienności warunków rynkowych, a jednocześnie stanowią dominującą
część przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce” (z uzasadnienia do projektu). Złagodzenie rygorów wobec tych
pracodawców może się także przyczynić do zahamowania
ich ucieczki w stronę zatrudnienia „śmieciowego” lub w szarej strefie.
Jednocześnie pragnę się zdecydowanie przeciwstawić
koncepcji wyłączenia pracowników małych firm spod reżimu prawa pracy (przy zachowaniu jedynie śladowych regulacji), jak to przed paru laty proponował pan poseł Szejnfeld
z Platformy Obywatelskiej.
Czyżby zatem obowiązujący Kodeks pracy skazany był na
długowieczność?
W jednym z wywiadów powiedziałem, że nie życzę mu
trwałości Kodeksu Napoleona. Powoli oswajam się nawet z
myślą, że racjonalnym wyjściem z obecnego impasu byłaby
sensowna dekodyfikacja, czyli zastąpienie obecnego Kodeksu szeregiem ustaw cząstkowych. Wbrew pozorom nie musiałby na tym ucierpieć kształt prawa pracy jako usystematyzowanej całości. Operacja taka w przewidywalnym czasie
wydaje się jednak z przyczyn politycznych niemożliwa do
przeprowadzenia.
Dziękuję za rozmowę.
W kolejnym numerze: prof. dr hab. Ludwik Florek, kierownik Katedry Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego.
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Komisje przyjęły sprawozdanie
Sejmowe komisje: do Spraw Kontroli Państwowej oraz
Polityki Społecznej i Rodziny na posiedzeniu 4 sierpnia
2015 r. w gmachu parlamentu przyjęły sprawozdanie z
działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2014 r. Zaprezentowała je Iwona Hickiewicz, główny inspektor pracy.
Wcześniej dokument ten został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Ochrony Pracy.
W obszernej prezentacji szefowa Państwowej Inspekcji Pracy
przybliżyła posłom zawarty w sprawozdaniu bogaty materiał statystyczny świadczący o dużym zaangażowaniu inspektorów pracy
w realizację ustawowych zadań. Wyraziła nadzieję, że materiał ten,
a zwłaszcza wnioski i propozycje rozwiązań prawnych, które wynikają z ubiegłorocznej działalności urzędu, przyczynią się do poprawy stanu przestrzegania prawa pracy w naszym kraju.
Najważniejsze uwagi i wnioski Rady Ochrony Pracy, płynące
z analizy sprawozdania, przedstawiła jej przewodnicząca, posłanka
Izabela Katarzyna Mrzygłocka. Znalazły się one w stanowisku
ROP przyjętym 7 lipca br. na posiedzeniu plenarnym tego gremium.
Rada zaleciła m.in. przeprowadzenie kompleksowej analizy przyczyn utrzymującej się tendencji spadkowej liczby układów zbiorowych w Polsce, rozwijanie zróżnicowanych form promocji bezpiecznych zachowań w środowisku pracy oraz branżowych programów przeciwdziałania wypadkom przy pracy na wzór Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. Uznała, że inspekcja pracy powinna zintensyfikować kontrole przestrzegania przepisów o
czasie pracy oraz jego ewidencjonowaniu, ze szczególnym
uwzględnieniem sektora bankowego oraz ochrony zdrowia. Wskazała na potrzebę podjęcia skuteczniejszych działań zapobiegających utrudnianiu Państwowej Inspekcji Pracy wykonywania czynności służbowych, wnioskując jednocześnie o przyznanie PIP większych środków finansowych, które umożliwiłyby jej rozwój.
W wygłoszonym koreferacie poseł Janusz Śniadek skupił się na
wykazanych w sprawozdaniu patologiach rynku pracy, w tym
zwłaszcza: zmniejszaniu się liczby układów zbiorowych pracy, niepłaceniu wynagrodzeń, zawieraniu umów cywilnoprawnych w warunkach uzasadniających zawieranie umów o pracę. Stwierdził, że stanowione w Polsce prawo nie sprzyja ochronie pracy, a postulaty legislacyjne PIP od lat są ignorowane. Opowiedział się za wnioskowanym
przez ROP zwiększeniem środków na działalność inspekcji pracy. Rekomendował połączonym komisjom przyjęcie sprawozdania.
Zasygnalizowany przez Janusza Śniadka problem finansów przewijał się także w dyskusji. Posłowie zwracali uwagę na niskie uposażenia inspektorów pracy w stosunku do pogarszających się warunków ich pracy, dużej liczby i trudności wykonywanych zadań. Byli
zgodni co do potrzeby zapewnienia pracownikom PIP właściwych
wynagrodzeń. Mówili również o rosnącej świadomości przedsiębiorców w zakresie konieczności przestrzegania przepisów prawa
pracy, co jest jednym z efektów prewencyjnej działalności inspekcji
pracy. Dziękowali inspektorom za wyniki pracy osiągnięte w roku
sprawozdawczym.
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– W tym galimatiasie na rynku pracy PIP jest strumieniem zimnej
wody lanej na rozgrzane głowy, który pokazuje, ile mankamentów
jest jeszcze do usunięcia – scharakteryzowała dokonania inspekcji
posłanka Anna Bańkowska. – Warunki pracy samej inspekcji pracy
ulegają pogorszeniu. Proszę zauważyć, że inspekcja ma do czynienia z sytuacjami ekstremalnie trudnymi. […] Jeśli zostaną odmrożone płace w budżetówce, to akurat w takiej instytucji jak inspekcja
musi być dodatkowy zastrzyk pieniędzy, bo wciąż będzie gonić za
średnią płacą w innych resortach. Inspekcji pracy dziękuję za dotychczasową pracę.
– Chcę podziękować Państwowej Inspekcji Pracy za niezwykle
szeroko podjętą działalność i wyniki tej pracy, które miałem okazję,
przed powtórnym trafieniem do Sejmu, przez blisko trzy lata obserwować z wojewódzkiego urzędu pracy w Wielkopolsce – powiedział poseł Michał Stuligrosz. – To jedna z tych instytucji, z którymi
Państwowa Inspekcja Pracy współpracuje bardzo sprawnie na poziomie lokalnym, regionalnym; […] głównie jeśli chodzi o rejestrację i wiarygodność firm pośrednictwa pracy. […] Jest też drugi
aspekt, który bardzo mocno trzeba podkreślić: docenianie Państwowej Inspekcji Pracy przez firmy, głównie budowlane. Od lat,
z uwagi na swoją pozasejmową działalność gospodarczą, jestem
blisko związany z tym sektorem gospodarki. To może zadziwić niektórych z państwa, ale inspekcje na budowach są niezwykle wysoko oceniane. Zmiana w ostatnich kilkunastu latach nastawienia do
kontroli i uświadamianie przedsiębiorcom obowiązku przestrzegania przepisów są wyraźne, podobnie jak płynące z tego oczywiste
korzyści.
– My w pełni popieramy wniosek wsparcia, czy to finansowego, czy
organizacyjnego inspekcji pracy, bo to jest naprawdę instytucja, która zasługuje na najwyższe uznanie. Dziękuję – powiedział Andrzej
Stępnikowski reprezentujący Związek Rzemiosła Polskiego.
– Na inspekcję pracy nakładana jest coraz większa liczba zadań, a
bardzo małym strumieniem idą środki finansowe – stwierdziła wiceprzewodnicząca OPZZ Wiesława Taranowska. – Jako centrale
związkowe apelujemy o zwiększenie nakładów na Państwową Inspekcję Pracy, zarówno na wynagrodzenia, jak i na pełną jej egzystencję, tak żeby mogła działać.
Na ręce pani minister dla całego zespołu, za „merytoryczny i dobrze przygotowany materiał” podziękowania złożył wiceprzewodniczący Forum Związków Zawodowych Stanisław Stolorz. – Przeprowadzenie ponad 90 tysięcy kontroli świadczy o ogromnym wysiłku inspekcji pracy. Wielki wysiłek inspektorów pracy powinien
być uhonorowany i opłacany w należyty sposób. Wiemy, że w inspekcji, podobnie jak w sferze budżetowej, nie było podwyżek. Myślę, że komisja powinna się pochylić nad tym problemem i jak najszybciej zadziałać. Chociaż z tego co wiem, ta sprawa ma być uregulowana. Chciałbym podziękować w imieniu związków zawodowych za coroczne szkolenia w ośrodku wrocławskim dla wszystkich
central związkowych, gdyż są one bardzo dobrze przygotowane, na
bardzo wysokim poziomie, merytoryczne. I za to serdecznie dziękuję Państwowej Inspekcji Pracy.
Sprawozdanie głównego inspektora pracy z działalności PIP w
2014 r. trafi teraz pod obrady Sejmu. Sprawozdawcą połączonych
komisji będzie poseł Michał Stuligrosz.
W posiedzeniu, któremu przewodniczył poseł Sławomir Piechota, uczestniczyli zastępcy oraz współpracownicy głównego inspektora pracy.
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Paweł Nowak

Prawo

Praca na urlopie macierzyńskim i wychowawczym

Znowelizowane przepisy Kodeksu pracy dotyczące pracowniczych
uprawnień związanych
z rodzicielstwem obowiązują od 17 czerwca
2013 r. Wówczas, obok
istniejących, weszły w
życie nowe rozwiązania,
nieznane dotąd polskiemu prawu pracy; chodzi
np. o urlop rodzicielski.
Zaszły też, w niektórych
aspektach, daleko idące
zmiany dla osób zatrudnionych, posiadających
status pracownika w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.
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Urlop macierzyński to instytucja prawa
pracy, która wykorzystywana jest w pierwszej kolejności, przed pozostałymi możliwymi z tej kategorii, jakie pracownik ma do
dyspozycji. Jak wiadomo, urlop macierzyński rozpoczyna się z chwilą urodzenia
dziecka i trwa 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, chyba że pracownica zdecydowała się
wykorzystać część urlopu jeszcze przed porodem, wówczas po porodzie korzysta z
pozostałej części urlopu macierzyńskiego.
Jest to zatem instytucja obligatoryjna, tzn.
pracownik musi z niej korzystać; jeśli nie w
całości, to przynajmniej w minimalnej ilości, tj. 14 tygodni po porodzie. Zgodnie bowiem z treścią art. 180 § 5 k.p. „pracownica,
po wykorzystaniu po porodzie co najmniej
14 tygodni urlopu macierzyńskiego, ma
prawo zrezygnować z pozostałej części
tego urlopu; w takim przypadku niewykorzystanej części urlopu macierzyńskiego
udziela się pracownikowi – ojcu wychowującemu dziecko, na jego pisemny wniosek”.
Celem tego urlopu jest zapewnienie pracownicy odpoczynku i regeneracji sił po
porodzie oraz umożliwienie zaopiekowania się dzieckiem w pierwszym okresie jego
życia. Powstaje zatem pytanie, czy pracownik może wykorzystywać urlop macierzyński i jednocześnie pracować. W tej kwestii
zdania są podzielone. Część ekspertów nie
widzi przeszkód prawnych, aby w ramach
wykorzystywanego urlopu macierzyńskiego pracownik mógł wykonywać pracę, czy
to na podstawie umowy o pracę, czy w ramach stosunku cywilnoprawnego. Za takim stanowiskiem przemawia fakt, iż w Kodeksie pracy nie istnieją przepisy wprost

zakazujące świadczenia pracy podczas
urlopu macierzyńskiego. W mojej ocenie
trzymanie się stricte literalnej wykładni
przepisów prawa pracy nie jest jednak wystarczającym argumentem. Na problem
podejmowania pracy w ramach urlopu macierzyńskiego należy spojrzeć z nieco szerszej perspektywy. W tym zakresie bowiem
na uwagę zasługuje intencja, jaka przyświecała ustawodawcy. Ponad wszelką
wątpliwość głównym celem urlopu macierzyńskiego, o czym już wspomniałem, jest
zagwarantowanie kobiecie odpowiednio
długiego odpoczynku umożliwiającego
zregenerowanie sił po okresie ciąży i po porodzie, a także poświęcenie się pielęgnacji i
opiece nad narodzonym dzieckiem. Podejmowanie jakiejkolwiek pracy na urlopie
macierzyńskim może zatem budzić poważne zastrzeżenia, gdyż staje się sprzeczne z
podstawowym celem urlopu macierzyńskiego, czyli gwarancją ochrony zdrowia
pracownicy po porodzie. Takie stanowisko
oznacza w praktyce zakaz podejmowania
pracy w jakiejkolwiek formie (stosunek pracy z tym samym lub innym pracodawcą,
stosunek cywilnoprawny), gdyż wypaczałoby to sens urlopu macierzyńskiego. Nie
można jednak zapominać, że formalnie nie
istnieją żadne przepisy uniemożliwiające
podejmowanie pracy podczas urlopu macierzyńskiego.
Zupełnie inaczej kwestia ta prezentuje się
na tle przepisów ubezpieczeniowych. Na
uwagę zasługuje tutaj regulacja zawarta
w ustawie z dnia 13 października 1998 roku
o systemie ubezpieczeń społecznych.
Zgodnie z treścią art. 9 ust. 1c tej ustawy
osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2,
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4, 5, 8 i 10 (tj. m.in. osoby wykonujące pracę
na podstawie umowy zlecenia oraz prowadzące pozarolniczą działalność), spełniające
jednocześnie warunki do objęcia ich obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i
rentowymi z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego, podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego. Mogą one jednak dobrowolnie, na swój wniosek, być objęte ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi także z
pozostałych, wszystkich lub wybranych, tytułów. Natomiast według art. 9 ust. 1d tej
ustawy osoby, o których mowa w art. 6 ust.
1 pkt 1, 3 i 18a (tj. m.in. pracownicy), spełniające jednocześnie warunki do objęcia
ich obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego, podlegają
obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z obu tytułów. W związku
z tym ta regulacja oznacza w praktyce, że
osoba, która pobiera zasiłek macierzyński,
może jednocześnie podlegać ubezpieczeniom społecznym z tytułu np. dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy –
wówczas podlegać będzie obowiązkowo
ubezpieczeniu z obu tytułów, tj. pobierania
zasiłku macierzyńskiego i stosunku pracy.
Jeśli tytułem do ubezpieczenia będzie prowadzenie własnej działalności gospodarczej lub praca na podstawie umowy cywilnoprawnej, wówczas obowiązkowym tytułem ubezpieczenia jest zasiłek macierzyński. Reasumując, wypada stwierdzić istnienie pewnej sprzeczności w obowiązujących
przepisach, o ile bowiem podejmowanie
pracy w ramach urlopu macierzyńskiego
rodzi poważne wątpliwości natury prawnej,
o tyle bliskie prawu pracy przepisy ubezpieczeniowe dopuszczają taką ewentualność.

Dodatkowy urlop macierzyński
Odmiennie wygląda sytuacja w przypadku wykorzystywania przez pracownika kolejnej instytucji zapisanej w Kodeksie pra-
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cy, tj. dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Tutaj ustawodawca wprost wyraził w
przepisach możliwość wykonywania pracy
podczas dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Stosownie do treści art. 1821 § 5 k.p.
„pracownik może łączyć korzystanie z dodatkowego urlopu macierzyńskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu
pracy; w takim przypadku dodatkowego
urlopu macierzyńskiego udziela się na pozostałą część wymiaru czasu pracy”.
Wymaga przy tym podkreślenia, że dodatkowy urlop macierzyński nie jest urlopem obowiązkowym. Zatem z chwilą zakończenia urlopu macierzyńskiego i podjęcia przez pracownika decyzji o skorzystaniu z dodatkowego urlopu macierzyńskiego i jednoczesnym wykonywaniu pracy,
może on powrócić do pracy na część etatu
– nie więcej jednak niż w wymiarze połowy
pełnego wymiaru czasu pracy. Aby jednak
pracownik mógł z tej instytucji skorzystać,
jest zobowiązany w odpowiednim czasie
złożyć do pracodawcy pisemny wniosek.
Jest to termin nie krótszy niż 14 dni przed
rozpoczęciem wykonywania pracy. Niezbędne informacje, jakie muszą się znaleźć
we wniosku, dotyczą wskazania przez pracownika: wymiaru czasu pracy oraz okresu,
przez który zamierza łączyć korzystanie
z dodatkowego urlopu macierzyńskiego
z wykonywaniem pracy. Wspomina o tym
art. 1821 § 6 Kodeksu pracy.
Przedmiotowy wniosek jest przez pracodawcę co do zasady uwzględniany; taki
wymóg stawia przed nim ustawodawca.
Istnieją jednak ustawowe wyjątki, kiedy
pracodawca nie musi tego wniosku
uwzględniać. Należą do nich organizacja
pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez
pracownika. W tej sytuacji na pracodawcy
ciąży obowiązek poinformowania pracownika na piśmie o przyczynach odmowy
uwzględnienia wniosku.
Podobne zasady, jak w przypadku łączenia dodatkowego urlopu macierzyńskiego
z wykonywaniem pracy u pracodawcy
udzielającego tego urlopu, obowiązują w
sytuacji wykorzystywania przez tego pra-

Głównym celem urlopu
macierzyńskiego jest zagwarantowanie kobiecie
odpowiednio długiego odpoczynku umożliwiającego
zregenerowanie sił po
okresie ciąży i po porodzie,
a także poświęcenie się
pielęgnacji i opiece nad
narodzonym dzieckiem.
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cownika urlopu rodzicielskiego; nowej instytucji prawa pracy. Mówi o tym art. 1821a § 6 k.p. Należy zaznaczyć, że warunkiem skorzystania z urlopu rodzicielskiego jest bezwzględne
wykorzystanie w pełnym wymiarze przysługującego dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Ponadto urlop rodzicielski
musi się rozpocząć bezpośrednio po zakończeniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Pozostałe warunki, jakie pracownik musi spełnić, by móc podjąć zarobkowanie na urlopie rodzicielskim, nie wymagają odrębnego omówienia,
gdyż są podobne do tych obowiązujących przy dodatkowym urlopie macierzyńskim.

Urlop wychowawczy
Możliwość podejmowania przez pracownika pracy w ramach urlopu wychowawczego nie jest nowością w prawie
pracy, tak jak to ma miejsce w przypadku urlopu rodzicielskiego. Funkcjonuje już kilka lat. Aby jednak pracownik w ogóle
mógł zarobkować, musi spełniać określone warunki do uzyskania prawa do urlopu wychowawczego. Przede wszystkim
wymaga podkreślenia, idąc za treścią art. 186 § 1-2 k.p., że
„pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ma prawo
do urlopu wychowawczego w celu sprawowania osobistej
opieki nad dzieckiem. Do sześciomiesięcznego okresu zatrudnienia wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia. Wymiar urlopu wychowawczego wynosi do 36 miesięcy. Urlop
jest udzielany na okres nie dłuższy niż do ukończenia przez
dziecko 5 roku życia”. W przypadku, gdy pracownik może bez
przeszkód korzystać z urlopu wychowawczego, ustawodawca nakłada kolejne warunki, których spełnienie daje prawo

do podjęcia pracy na urlopie wychowawczym. Decyzję o
skorzystaniu z możliwości zarobkowania podejmuje zainteresowany pracownik. Zgodnie z treścią art. 1862 § 1 k.p. pracownik może podjąć w czasie urlopu wychowawczego pracę
zarobkową lub inną działalność, naukę czy szkolenie (u dotychczasowego lub innego pracodawcy), jeżeli nie wyłącza
to możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.
Powstaje pytanie, jak zatem stwierdzić, czy w danym przypadku dochodzi do wyłączenia sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Nie ma żadnych określonych kryteriów, na
podstawie których można by podejmować decyzje oceniające w tym zakresie. Ustawodawca uregulował jedynie skutek,
jaki powstaje, gdy pracownik, podejmując pracę na urlopie
wychowawczym, trwale zaprzestał sprawowania osobistej
opieki nad dzieckiem. Jest nim wezwanie pracownika do stawienia się do pracy w terminie wskazanym przez pracodawcę, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od dnia powzięcia
takiej wiadomości i nie wcześniej niż po upływie 3 dni od
dnia wezwania. Przypomina o tym art. 1862 § 2 k.p. Można
jednak przyjąć, że to, czy dana praca lub inna działalność nie
przeszkadza w sprawowaniu osobistej opieki nad dzieckiem,
zależy od charakteru i wymiaru podjętej aktywności zawodowej i w związku z tym przyjmuje się w praktyce, że praca
wykonywana w granicach połowy etatu pozwala na zachowanie warunku, o którym mowa w przedmiotowej regulacji
kodeksowej.
Należy podkreślić, iż dopuszczalne prawem wykonywanie
pracy w ramach dodatkowego urlopu macierzyńskiego,
urlopu rodzicielskiego i urlopu wychowawczego na podstawie stosunku pracy (u dotychczasowego lub innego pracodawcy) nie stoi na przeszkodzie, by pracownik w ramach realizacji wszystkich lub niektórych ze wskazanych instytucji
prawa pracy mógł wykonywać pracę na podstawie zawartego stosunku cywilnoprawnego, tj. np. umowy zlecenia, umowy o dzieło – czyli najbardziej rozpowszechnionych form zatrudnienia niepracowniczego. Obowiązujące przepisy prawa
pracy nie zakazują w tym zakresie podejmowania zatrudnienia na podstawie zawartego stosunku cywilnoprawnego.
specjalista Paweł Nowak
OIP Katowice, Oddział w Zawierciu

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst
jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 1502, ze zm.);
Ustawa z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks
pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 675).
Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 121).
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Technika

Ewa Groblewska

Magia nano
Nanomateriały to obecnie jeden z najdynamiczniej rozwijających się rodzajów
tworzyw konstrukcyjnych. Wytwarzane są
na świecie w laboratoriach naukowych
mniej więcej od połowy lat osiemdziesiątych, m.in. w postaci proszków, cienkich
warstw lub nanometrycznych cząstek przy
wykorzystywaniu metod mechanicznych,
fizycznych lub chemicznych.
W ostatnich latach lawinowo rośnie zainteresowanie nanocząstkami, nanomateriałami i nanotechnologią. Nanotechnologia
to stosunkowo młoda dziedzina badań naukowych, prowadzona z wyraźnie zarysowanym celem praktycznym; chodzi o wytwarzanie nowych materiałów i urządzeń o
niespotykanych z dzisiejszego punktu widzenia właściwościach.
Chociaż na całym świecie nakłady finansowe na badania w zakresie nanomateriałów i nanotechnologii rosną gwałtownie, a
w życiu codziennym spotykamy coraz więcej produktów wytworzonych z nanomateriałów, to jednak ich zrównoważony rozwój
wymaga zwrócenia uwagi także na potencjalne zagrożenie związane z coraz powszechniejszym ich wykorzystywaniem.
Należałoby dołożyć wszelkich starań, aby
nie powtórzyła się historia azbestu, który
najpierw został okrzyknięty mianem magicznego włókna, a potem uznano go za jeden z najgroźniejszych materiałów o udowodnionym negatywnym wpływie na organizmy żywe.

Nano w życiu codziennym
Nanomateriały towarzyszą nam w życiu
codziennym, czasami nawet nie zdajemy
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sobie sprawy, jak dużo jest ich w naszym
otoczeniu. Kremy, żele, antyperspiranty,
„oddychająca” koszulka, szklane półki w lodówce pokryte nanosrebrem, „antygrzybiczne” fugi w łazience, elektronika…
Coraz częściej stosuje się nanocząstki
przy produkcji leków, materiałów budowlanych, w przemyśle lekkim, włókienniczym oraz kosmetycznym. Drogi, środki
transportu, budynki, wyposażenie domu,
nasze ubrania czy kosmetyki wykonane
zostały z wielu rodzajów materiałów, zwykle nie występujących w przyrodzie w
sposób naturalny, a więc wytworzonych
przez człowieka w celu realizacji różnych
konstrukcji. Największe i najszybsze „przenikanie” nanotechnologii będzie miało
miejsce w zastosowaniach, które nie są
ograniczone kosztami, jak np. tkaniny dla
medycyny, obronności i sportu, gdzie wydajność jest zwykle ważniejsza od kosztu.
W biznesie sportowym istnieje niezwykły
potencjał wzrostu. Eksperci wskazują np.
kije golfowe i rakiety tenisowe jako kluczowe zastosowanie nanotechnologii.
Sektor medyczny również szybko się
zmienia, np. w zakresie wykorzystywania
antybakteryjnych właściwości nanosrebra
– srebro nanokoloidalne skutecznie zabezpiecza bandaże, plastry i inne opatrunki zarówno przed bakteriami na zewnątrz, jak i przed rozwojem bakterii pod
opatrunkiem, skutecznie zwalcza helicobacter pylori (bakteria odpowiedzialna za
powstawanie choroby wrzodowej przewodu pokarmowego); z kolei platyna nanokoloidalna może być stosowana jako
środek zapobiegawczy i leczniczy w walce
z nowotworami.

Czym właściwie jest nanotechnologia i na czym
polega jej fenomen?
Dlaczego akurat świat
nano działa szybciej
i sprawniej? Jakie ma
inne zalety poza tym, że
zajmuje mniej miejsca?
Te wszystkie pytania dla
fizyka lub chemika są
banalne, a odpowiedzi
na nie oczywiste, ale dla
innych już nie. A przecież poza czystą fizyką
i chemią istnieje bardzo
wiele zastosowań nanotechnologii w innych
dziedzinach nauki
i przemysłu.
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Nanoryzyko
Stosowane nanomateriały mogą stwarzać ogromne możliwości, ale i potencjalne
zagrożenie. Problem potencjalnej szkodliwości odnosi się w szczególności do nanocząstek. Początkowo uważano, że kontakt z
nanocząstkami i nanomateriałami nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi. Ostatnio prowadzone badania
dowodzą, że ekspozycja na
Nanotechnologia to ogólna nazwa
nanocząstki i nanomateriacałego zestawu technik (projektowały może powodować kumunie, tworzenie, użytkowanie) i sposolację tych cząstek w drobów tworzenia rozmaitych struktur o
gach oddechowych, przenirozmiarach nanometrycznych (od 0,1
kanie przez skórę czy możliwość dostawania się do ordo 100 nanometrów), czyli na pozioganizmu drogą pokarmomie pojedynczych cząsteczek.
wą. Ich negatywne oddziaływanie wynika z faktu, iż mają wymiar znacząco mniejszy niż wymiar komórek organizmów żywych, przez co mogą bardzo łatwo wnikać do organizmu ludzkiego. Najbardziej niebezpieczne jest wdychanie,
które jest szczególnie prawdopodobne ze
względu na łatwe rozpraszanie nanocząstek w powietrzu i dużą łatwość wnikania
do organizmu przez tkanki płuc.
Jesteśmy świadkami ogromnego postępu w dziedzinie nanonauki i nanotechnologii. Trwają intensywne badania nad nowymi nanomateriałami, udoskonalaniem
metod otrzymywania znanych już nanostruktur oraz nowymi zastosowaniami tych
materiałów. Rozwijane są metody kontroli
jakości otrzymywanych produktów oraz
oceny zawartości nanocząstek w produktach oraz w środowisku.
1
Fulereny to nanocząstki złożone z
Rozwój nanotechnologii owocuje wzroatomów węgla, tworzące struktury
stem
liczby wytwarzanych celowo nanoczązwarte, kuliste, puste w środku. Są to
ciała stałe, krystaliczne, o metalicznym stek, znacznie różniących się właściwościapołysku, słabo rozpuszczalne.
mi fizycznymi i chemicznymi. Niestety niedostateczna wiedza dotycząca ich właści-

Ważna jest obserwacja
i identyfikacja zagrożeń, prowadzenie
oceny wpływu nanotechnologii
na środowisko, zdrowie
i bezpieczeństwo.

wości oraz oddziaływania z otoczeniem powoduje, że nie potrafimy ocenić ryzyka
związanego z ich zastosowaniem. Krótko
po wprowadzeniu nowych nanomateriałów pojawiły się pytania dotyczące bezpieczeństwa ich użytkowania. Ryzyko, jakie
wiąże się z obecnością nanocząstek, nie jest
proste do określenia; istnieje wiele cech,
które należy uwzględnić przy szacowaniu
zagrożeń: wielkość, kształt, skład chemiczny
nanocząstki, struktura kryształu, pole powierzchni, właściwości fizyczne i chemiczne, w tym zdolność do gromadzenia ładunków elektrostatycznych, rozpuszczalność,
adhezja, czas ekspozycji na nanomateriał.
Powszechnie wiadomo, że wdychanie
małych cząstek, np. kurzu, może powodować uszczerbek na zdrowiu oraz różne choroby. Szkodliwość działania cząstek zależy
zarówno od ich składu, to znaczy rodzaju
substancji, z których są one zbudowane,
jak i od tego, jaka jest ich natura fizyczna.
Liczne badania toksyczności nanocząstek
na tkankach ludzkich i zwierzęcych pokazują, że istotny wpływ, determinujący szkodliwość proszków, ma rozmiar i kształt nanocząstek.
Przeprowadzono szereg badań toksyczności fulerenów1. Badania na gryzoniach
wykazały, że fulereny podane dożylnie (15
mg/kg masy ciała) są szybko rozprowadzane w organizmie i wolno wydalane, w dużych stężeniach (25 mg/kg masy ciała) powodują śmierć osobników w ciągu kilku
minut. Wykazują duże powinowactwo do
białek krwi, kumulują się w organizmie w
narządach wewnętrznych, w szczególności
w wątrobie i śledzionie. Fulereny najprawdopodobniej nie kumulują się w środowisku, ponieważ stwierdzono, że rozkładane
są przez te same gatunki grzybów, które
powodują rozkład drewna (całkowity czas
rozkładu wynosi 12 dni).

Nanorurki2, podobnie jak fulereny, są
szkodliwe dla wielu organizmów oraz mają
tendencję do kumulacji. Iniekcja nanorurek
(1 mg/kg masy ciała) powoduje ich odkładanie się w narządach wewnętrznych (nerkach, żołądku), a w szczególności w kościach gryzoni. Oddychanie powietrzem
zawierającym nanorurki węglowe (w stężeniu 0,002 mg NRW/l powietrza) powoduje,
w zależności od czasu narażenia, szereg
zmian w płucach, począwszy od zmian
miażdżycowych w tętnicy płucnej aż do
stanów zapalnych i zwłóknień. Większe stężenie nanorurek (5 mg/kg masy ciała) wywołuje 15-procentową śmiertelność szczurów, spowodowaną mechanicznym zablokowaniem górnych dróg oddechowych.
Światowa produkcja nanorurek węglowych w latach 2002-2008 wynosiła około
350 ton na rok, ponad 50% wykorzystano
w przemyśle elektronicznym. Niestety nanorurki węglowe (mimo iż tak jak fulereny
zbudowane są tylko z atomów węgla), są
słabo degradowalne i łatwo mogą się kumulować w środowisku. Wobec wzrastającego zapotrzebowania, a tym samym rosnącej produkcji, wzrasta ich uwalnianie do
środowiska, a ponieważ nie ulegają degradacji, rośnie ich stężenie w środowisku.
Korzyści płynące z nowych technologii
zawsze wiążą się z występowaniem potencjalnego ryzyka. W początkowych stadiach
rozwoju nowych technologii – jak to obecnie ma miejsce w przypadku nanotechnologii – społeczeństwo może być niedoinformowane i nieświadome ryzyka.
Jednym z priorytetów Unii Europejskiej,
sprecyzowanym w Komunikacie Komisji Europejskiej „Ku europejskiej strategii dla nanotechnologii”, jest aktywizowanie rozwoju
nanonauk i nanotechnologii, a także podjęcie badań nad wszelkimi potencjalnymi zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa
konsumentów oraz środowiska naturalnego
poprzez generowanie danych potrzebnych
do analizy ryzyka, analizę ryzyka podczas
całego cyklu życia nanoproduktów oraz
opracowywanie nowych metodologii. Parlament Europejski wezwał do zbadania efektów działania nanocząstek, które wolno ulegają rozpuszczeniu, rozkładowi lub biode-

I P 9/2015

gradacji, przed ich wykorzystaniem w produkcji i wprowadzeniem na rynek.
Ważne jest też zapewnienie szczególnej
ochrony pracownikom mającym kontakt z
nanoproszkami, poprzez ograniczanie bezpośredniego kontaktu z tymi materiałami.
Pracownicy powinni stosować maski, okulary, odpowiednio szczelne okrycia wierzchnie, obuwie, rękawiczki itp. Dostępne są
także urządzenia monitorujące nanocząstki w pomieszczeniach oraz osobiste i przenośne monitory określające stężenie nanocząstek w czasie rzeczywistym.
Ze względu na to, że nie ma określonych
dawek nanoproszków bezpiecznych dla organizmu ludzkiego oraz dokładnej i szczegółowej strategii ochrony zdrowia przed
nanomateriałami, należy szczególne dbać
o higienę pracy. Ważna jest obserwacja i
identyfikacja zagrożeń, prowadzenie oceny wpływu nanotechnologii na środowisko, zdrowie i bezpieczeństwo.
Wydaje się, że obecnie największe ryzyko
związane z nanomateriałami polega na braku ich kontroli, w tym również braku środków technicznych do monitorowania środowiska naturalnego, co do obecności i oddziaływania nanocząstek i nanomateriałów.

2

Nanorurki węglowe to również nanocząstki zbudowane tylko z atomów
węgla. Ich struktura to zwinięta płaszczyzna grafenowa, tworząca rurkę jedno- lub wielościenną. Struktura nanorurki jest elastyczna, do 60 razy mocniejsza i do 6 razy lżejsza od stali. Są
one odporne chemicznie i termicznie,
wykazują unikalne właściwości elektryczne i są znakomitym przewodnikiem ciepła.

młodszy inspektor Ewa Groblewska
OIP Poznań
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Jako nanomateriały traktujemy te materiały, których struktura została
ukształtowana na poziomie
elementów o wymiarach
nieprzekraczających
100 nm.
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Na fali i na szlaku pierwszej pracy
W wakacje w miejscowościach wypoczynkowych, m.in. w Międzyzdrojach,
Kołobrzegu, Białce Tatrzańskiej, Bukowinie i w Parku Śląskim w Chorzowie, inspekcja pracy realizowała kampanię informacyjno-promocyjną adresowaną
głównie do młodzieży szkolnej i akademickiej podejmującej pracę sezonową.
Prowadziły ją trzy okręgowe inspektoraty pracy: w Katowicach, Krakowie i
Szczecinie. Inspektorzy i pracownicy OIP-ów udzielali porad prawnych z zakresu prawa pracy, przekazywali materiały informacyjne oraz przyjmowali skargi.
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Po raz 13. zorganizowano ogólnopolski konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, adresowany do rolników indywidualnych. Jego celem
jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. Głównymi organizatorami są:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju
Wsi, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego oraz Państwowa Inspekcja Pracy. Konkurs przebiega w
etapach regionalnym, wojewódzkim
i krajowym.
Przy ocenie gospodarstw brane są
pod uwagę:
● ład i porządek w obrębie podwórza,
zabudowań oraz stanowisk pracy;
● stan budynków inwentarskich, gospodarczych, schodów i używanych drabin, instalacji, a także urządzeń elektrycznych;
● wyposażenie maszyn, urządzeń używanych w gospodarstwie w osłony ruchomych części, podpory i inne zabezpieczenia przed wypadkami;
● stan techniczny maszyn i urządzeń
stosowanych w gospodarstwie;
● warunki obsługi i bytowania zwierząt
gospodarskich;
● stosowanie, stan i jakość środków
ochrony osobistej;
● rozwiązania organizacyjne, technologiczne i techniczne wpływające na bezpieczeństwo osób pracujących i przebywających w gospodarstwie rolnym;
● estetyka gospodarstw.
Pierwsze miejsce zajęło gospodarstwo
Izabeli i Janusza Bystronów z miejscowości Sławki na Pomorzu. Gospodarstwo liczy
80 ha własnych i 15 ha dzierżawionych.
Koncentruje się na produkcji roślinnej pod
potrzeby hodowli gęsi.
Gospodarstwo rolne Anety i Pawła Lewandowskich z miejscowości Milżyn w województwie kujawsko-pomorskim jest laureatem nagrody specjalnej głównego inspektora pracy. Powierzchnia gospodarstwa to 133 ha z uprawą pszenicy, kukurydzy na ziarno, jęczmienia, cebuli i pietruszki.
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Bezpieczne gospodarstwa rolne

Robert Zieliński

Bezpieczeństwo i higiena pracy

W zakładach wydobywczych

Wydobywanie surowców
naturalnych wiąże się
z występowaniem zagrożeń zdrowia i życia ludzi
oraz funkcjonowania zakładów górniczych.
Szczególnie wysokie ryzyko dotyczy możliwości
tąpnięć, pożarów, wybuchów pyłu węglowego,
metanu, wyrzutów gazów i skał, zagrożeń
wodnych oraz szeregu
innych, związanych najczęściej z obsługą maszyn i urządzeń lub wykorzystaniem środków
strzałowych.
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Większości z nas górnictwo kojarzy się ze
Śląskiem i jego kopalniami „czarnego złota”.
Ze względu na szeroką skalę zagrożeń, co
odzwierciedlają ogólnodostępne dane statystyczne, w Okręgowym Inspektoracie
Pracy w Lublinie powstał pomysł przeprowadzenia pilotażowego programu mającego na celu ocenę stanu bhp w zakładach
górniczych znajdujących się na terenie
miejscowej właściwości OIP w Lublinie.
I nie chodziło w tym wypadku o ocenę tego
stanu w stosunku do jedynego lubelskiego
zakładu wydobywczego Lubelski Węgiel
„Bogdanka” SA.

twórczych, a także inne rzadko spotykane
źródła surowców.
Obecnie ich wydobywanie jest nazywane wydobywaniem kopalin objętych własnością górniczą.
Odrębnym zbiorem są kopaliny nieobjęte
własnością górniczą. Są to surowce dotychczas nazywane kopalinami pospolitymi. Należą do nich głównie następujące złoża:
■ piaski, żwiry,
■ surowce skalne: bazalt, wapień, granit, piaskowiec, gabro,
■ torf.

Założenia
Do przeprowadzenia kontroli wytypowano 10 przedsiębiorstw zajmujących się działalnością górniczą w zakresie
wydobycia piasku i żwiru. W przypadku zdecydowanej większości, tj. 80% podmiotów, były to pierwsze odnotowane
kontrole z zakresu prawa pracy oraz technicznego bezpieczeństwa pracy. By temat zrealizować sprawnie i w jednolity
sposób, opracowano wytyczne, precyzujące zakres zagadnień wymagających sprawdzenia podczas poszczególnych
kontroli. Inspektorzy wyznaczeni do realizacji tematu posługiwali się ogólnymi przepisami bhp, przepisami w zakresie
wymagań minimalnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy oraz przepisami bhp w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze przenośników. Podczas prowadzonych kontroli należało się również ustosunkować do tematyki wypadkowości w poszczególnych przedsiębiorstwach. Dodatkowo, ze względu na duże prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk nielegalnego zatrudnienia
(tereny kopalni są zwykle odległe od większych skupisk ludzkich, trudno dostępne), w opracowaniu wytycznych do realizacji tematu uwzględniono pełen zakres zagadnień legalności zatrudnienia.
Zgodnie z przyjętymi założeniami programu przeprowadzono planowaną liczbę kontroli. Stwierdzano nieprawidło-

wości wynikające z nieprzestrzegania przez przedsiębiorców
przepisów prawa pracy, w tym również przepisów technicznego bezpieczeństwa pracy. Przeprowadzone kontrole dotyczyły ogółem 30 pracowników oraz 12 osób zatrudnionych
na podstawie umów cywilnoprawnych. Podczas realizowanych czynności stwierdzano różnego rodzaju braki lub uchybienia w zakresie bhp.
Do pracodawców skierowano 34 decyzje pisemne i 30
decyzji ustnych, w tym 9 wstrzymujących eksploatację maszyn lub urządzeń, jedną decyzję dotyczącą skierowania do
innych prac ze względu na brak uprawnień kwalifikacyjnych do obsługi maszyn, 10 decyzji opatrzonych rygorem
natychmiastowej wykonalności oraz 7 wystąpień zawierających 30 wniosków (w tym 2 wnioski dotyczące legalności
zatrudnienia).
W wyniku stwierdzanych podczas kontroli nieprawidłowości inspektorzy pracy z OIP w Lublinie nałożyli na osoby
winne popełnionych wykroczeń 3 mandaty karne na sumę
4000 zł oraz skierowali jeden wniosek do sądu z powodu
braku terminowego opłacenia składki na Fundusz Pracy.
W przypadku jednej kontroli wobec pracodawcy zostały zastosowane środki oddziaływania wychowawczego w postaci ostrzeżenia.
Jak wynika z informacji uzyskanych od pracodawców,
głównymi przyczynami występowania nieprawidłowości
w poszczególnych zakresach bhp były:

Program
Program dotyczył zakładów wydobywających kopaliny nieobjęte własnością górniczą. Dla niewtajemniczonych kilka słów
wyjaśnienia. Zgodnie z przepisami znowelizowanej ustawy – Prawo geologiczne
i górnicze (wprowadzonej w życie 1 stycznia 2012 r.) przestał obowiązywać dotychczasowy podział kopalin, które w ogólnych
ramach dzielono na kopaliny podstawowe
i pospolite.
Do tych pierwszych zaliczano surowce
takie, jak:
■ gaz ziemny,
■ ropę naftową oraz jej naturalne pochodne,
■ węgiel kamienny i metan z węgla kamiennego, węgiel brunatny,
■ kruszce metali szlachetnych, rudy
metali, metale w stanie rodzimym łącznie
z rudami pierwiastków rzadkich i rozproszonych oraz pierwiastków promienio-

Zakres nieprawidłowości
stwierdzanych podczas
kontroli wskazuje
na potrzebę dalszej realizacji omawianego tematu.

Przesiewacz wraz z przenośnikami.
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przeprowadzania ich okresowych remontów i konserwacji.

Wnioski

Brak osłony bębna napędowego przenośnika w miejscu nabiegu
taśmy. Zdemontowany linkowy wyłącznik zatrzymania awaryjnego.

Pogłębiarka ssąca
– podstawowa maszyna
urabiająca kopalni.

- słaba znajomość przepisów, wynikająca
z braku przeszkolenia lub prawdopodobnie jego niskiej jakości. Pracodawcom, w
szczególności kontrolowanym po raz
pierwszy, można było zarzucić również
pewnego rodzaju lekceważenie przepisów
bhp oraz nieznajomość zagrożeń wypadkowych;
- słaba kondycja finansowa przekładająca się w bezpośredni sposób między innymi na użytkowanie maszyn i urządzeń bez

Pomimo ograniczonej pod względem
statystycznym liczby kontroli, nasuwają się
pewne refleksje dotyczące ich rezultatów.
Przede wszystkim zwrócono uwagę na
znaczącą ilość stwierdzanych zastrzeżeń
związanych z eksploatacją maszyn i urządzeń (50% przypadków). Nieprawidłowości w tym zakresie dotyczyły na przykład
braku osłon części wirujących maszyn
(przenośników taśmowych, przesiewaczy
wibracyjnych, maszyn i urządzeń zaplecza
technicznego), braku linek bezpieczeństwa
służących do awaryjnego zatrzymywania
przenośników. Ze względu na zagrożenie
zdrowia i życia osób obsługujących były
one przyczyną wydania decyzji wstrzymujących eksploatację.
Stwierdzano również nieprawidłowości
związane z przygotowaniem pracowników do wykonywania prac, tj. z wyposażeniem w odzież i obuwie robocze oraz
środki ochrony indywidualnej, a także
związane z przeszkoleniem w zakresie

bhp i przeprowadzaniem profilaktycznych
badań lekarskich. Brak hełmu ochronnego
był nawet jedną z ustalonych przez inspektora pracy przyczyn śmiertelnego
wypadku przy pracy (pracownik jednej z
kopalni, upadając ze skrzyni samowyładowczej samochodu ciężarowego, uderzył głową o gąsienice koparki i zmarł w
wyniku poniesionych obrażeń).
Na tle ustaleń związanych z oceną stanu
bezpieczeństwa i higieny pracy w poszczególnych zakładach pocieszające jest
stwierdzenie relatywnie niskiej skali uchybień związanych z przepisami dotyczącymi
legalności zatrudnienia. Podczas przeprowadzonych kontroli ustalono jeden przypadek nieterminowego uregulowania
składki na Fundusz Pracy, co skutkowało
skierowaniem wniosku do sądu, oraz jeden
przypadek nieterminowego zgłoszenia
pracownika do ubezpieczenia społeczne-

go. Zakres nieprawidłowości stwierdzanych podczas kontroli wskazuje na potrzebę dalszej realizacji omawianego tematu
w 2015 roku.
W trakcie typowania zakładów do programu stwierdzano również przypadki prowadzenia działalności związanej z wydobyciem kopalin przez osoby fizyczne niezatrudniające pracowników ani innych osób
na podstawie na przykład umów cywilnoprawnych. W kolejnym roku należałoby
przeanalizować możliwość skierowania do
tych przedsiębiorców akcji promocyjnoprewencyjnej w zakresie prawa pracy, legalności zatrudnienia oraz zagadnień technicznego bezpieczeństwa pracy.

Stwierdzano nieprawidłowości związane z przygotowaniem pracowników
do wykonywania prac,
dotyczące wyposażenia
w odzież i obuwie robocze
oraz środki ochrony
indywidualnej.

starszy inspektor – specjalista
Robert Zieliński
OIP Lublin

Nowości wydawnicze
Zagrożenia psychospołeczne
W Europie stres zajmuje drugie miejsce wśród
najczęściej zgłaszanych problemów zdrowotnych
związanych z pracą. Najczęstszymi jego przyczynami są: reorganizacja stanowiska pracy, niepewność zatrudnienia, wydłużony czas pracy,
nadmierne obciążenie pracą oraz nękanie lub
molestowanie psychiczne. Adresatami broszury są pracodawcy oraz specjaliści służby bhp,
którzy dowiedzą się z niej, czym są zagrożenia
psychospołeczne, jaki mogą mieć wpływ na
pracownika i firmę oraz w jaki sposób oceniać ryzyko wystąpienia tych zagrożeń i jak
nimi zarządzać.
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Niebezpieczny napęd kruszarki
W firmie transportowej, mającej siedzibę
w miejscowości K., doszło w marcu br. do
ciężkiego wypadku przy pracy. Podczas
obsługi kruszarki szczękowej typu 4075
pracownik został pochwycony przez nieosłonięty wał napędowy łączący unieruchomiony pojazd ciężarowy z kruszarką.
Doznał złamania żuchwy, żeber, trzonu
kości łokciowej i trzech palców lewej ręki,
powierzchniowego urazu powłok głowy
oraz złamania kości podstawy czaszki.
Poszkodowany zatrudniony był w firmie od września 2006
roku na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na
stanowisku: kierowca samochodu ciężarowego. Odbył szkolenie wstępne i okresowe w zakresie bhp na wskazanym stanowisku, posiadał aktualne zaświadczenie lekarskie o braku
przeciwwskazań do pracy na stanowisku pracy „kierowca samochodu ciężarowego – praca na wysokości powyżej 3 m”, a
także orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania tej pracy,
wydane przez psychologa uprawnionego do badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu
Poszkodowany uległ wypadkowi nie podczas wykonywania obowiązków kierowcy, lecz przy pracy podczas obsługi
kruszarki szczękowej typu 4075, wyprodukowanej w 1972
roku przez MAKRUM Bydgoszcz. Pracownik nie miał żadnego
udokumentowanego przygotowania do pracy przy obsłudze takiej kruszarki szczękowej, nie był poddany szkoleniu
na tym stanowisku pracy, nie posiadał orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy przy obsłudze tej maszyny, nie został zapoznany z ryzykiem zawodowym występującym przy pracach na tym stanowisku pracy (pracodawca takiego ryzyka nie dokonał) ani z jakąkolwiek instrukcją bhp na tym stanowisku pracy (pracodawca
takiej instrukcji nie opracował i nie udostępnił pracownikowi). Pracownik pracował bez nadzoru, z bratem kontrolowanego pracodawcy, zatrudnionym jako kierowca w firmie
transportowej ojca.

Okoliczności wypadku
Poszkodowany stawił się do pracy w K., gdzie faktycznie
parkowane są pojazdy ciężarowe pracodawcy, ale w tym
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dniu nie wyjeżdżał w trasę. Od rana razem z bratem pracodawcy wykonywali prace obsługowe pojazdów ciężarowych stojących na placu, zlecone przez pracodawcę, a następnie przystąpili do kruszenia gruzu przy użyciu kruszarki
szczękowej typu 4075. Linia technologiczna do kruszenia
gruzu składała się z czterech podstawowych mechanizmów,
tj. kruszącego gruz (kruszarka), napędu zewnętrznego (pojazd ciężarowy VOLVO FL 6 turbo), urządzenia załadunku
gruzu i zsypu oraz przenośnika taśmowego, przenoszącego
pokruszony gruz na miejsce składowania (hałdę). Kruszarka
posiadała niepełną osłonę koła pasowego, tj. od strony wewnętrznej, i przedniej części od strony mechanizmu napędowego oraz nie posiadała osłony koła zamachowego zamontowanego po przeciwnej stronie wału mimośrodowego szczęk kruszących. Mechanizmem napędowym był pojazd ciężarowy VOLVO FL6 turbo; miał zdemontowane tylne
koła z osią i mechanizmem różnicowym oraz skrzynię ładunkową, a tylna część ramy posadowiona była na gruncie.
Z przodu pojazd miał kabinę kierowcy, silnik, zbiorniki paliwa i koła.
Poprzez przekładnię pasową napęd z wału napędowego
pojazdu (koło pasowe było osadzone na wale na wysokości,
tuż za drugim przegubem krzyżakowym) przekazywany był
na koło pasowe kruszarki, poruszając w ten sposób szczęki
kruszarki. Wał napędowy na całej długości od wyjścia ze
skrzyni biegów pojazdu, koło pasowe na wale i pas klinowy
oraz przeguby krzyżakowe wału nie posiadały żadnych urządzeń ochronnych (osłon), które zabezpieczałyby osoby pracujące w pobliżu stref niebezpiecznych całego mechanizmu
napędowego z przekładnią pasową. Mechanizm załadunku
gruzu i zsypu stanowiła „wanna” wibrująca, zamontowana na
konstrukcji wykonanej z kształtowników stalowych; w podstawie zamontowana była ze spadkiem, na sprężynach. Gdy
gruz nie zsypywał się do strefy roboczej szczęk, to silnik elektryczny uruchamiał mechanizm wibrujący, który powodował
zsuwanie go do strefy kruszącej.
Przenośnik taśmowy przenosił pokruszony gruz na miejsce składowania (hałdę). Nie miał on osłony bębna zwrotnego pod kruszarką oraz osłony przekładni pasowej napędu
bębna napędowego, z tym że przekładnia ta znajdowała się
na wysokości powyżej 2,5 m od ziemi.
Brat pracodawcy ładował ładowarką kołową Ł-34/Huta
Stalowa Wola gruz z hałdy na placu kruszarki (nie posiadał on
uprawnień kwalifikacyjnych do obsługi takiej ładowarki). Do
zadań poszkodowanego należało „nadzorowanie” pracy kruszarki. Po ok. 40 minutach pracy podczas kolejnego przyjazdu ładowarką z gruzem do kruszarki operator zauważył, że
poszkodowany leży między kruszarką a zespołem napędowym. Okazało się, że został pochwycony przez nieosłonięty
wał napędowy za przednią część odzieży. Przewieziono go
do szpitala.
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W pierwszym dniu kontroli inspektor pracy wydał decyzję
wstrzymującą eksploatację kruszarki do czasu zamontowania urządzeń ochronnych uniemożliwiających dostęp do
stref niebezpiecznych przekładni pasowej napędu szczęk
kruszących oraz dostęp do wału napędowego wyprowadzonego z pojazdu ciężarowego VOLVO FL6 napędzającego
przekładnię pasową kruszarki, a także do czasu wyposażenia
maszyny w elementy sterownicze przeznaczone do jej całkowitego i bezpiecznego zatrzymywania. Do dnia zakończenia
kontroli linia do kruszenia gruzu była przez pracodawcą wyłączona z użytkowania.
Powołany przez pracodawcę zespół powypadkowy do
ustalania okoliczności i przyczyn wypadku sporządził protokół powypadkowy; poszkodowany nie wnosił uwag i zastrzeżeń do jego treści. Zespół dokonał kwalifikacji tego wypadku przy pracy, uznając, że jest to ciężki, indywidualny wypadek przy pracy. W wyniku postępowania ustalił, że „przyczyną wypadku było złe stanięcie nogą na posadzce”. Ponadto podał, że bezpośrednią przyczyną wypadku było „pochwycenie poszkodowanego za przednią odzież roboczą
przez nieosłonięty wał napędowy przenoszący napęd z zespołu napędowego pojazdu długości około 3 m do kruszarki
połączony z przekładnią pasową”. Z kolei pośrednie przyczy-

ny wypadku ustalone przez zespół powypadkowy były następujące:
■ kruszarka do betonu typ 4015, nr fabryczny 296, rok
produkcji 1972, firmy MAKRUM z Bydgoszczy nie posiadała
urządzeń ochronnych uniemożliwiających dostęp do stref
niebezpiecznych przekładni pasowej napędu szczęk kruszących oraz dostęp do wału napędowego wyprowadzonego z
pojazdu ciężarowego marki VOLVO FL6, napędzającego
przekładnię pasową kruszarki o konstrukcji uniemożliwiającej jej demontaż bez narzędzi;
■ brak właściwych wyłączników służących do całkowitego i bezpiecznego zatrzymania maszyny;
■ zlekceważenie przez pracujących zagrożeń występujących na stanowisku pracy;
■ niezapewnienie w zakładzie instrukcji bezpieczeństwa i
higieny pracy, zgodnej z wymogami obowiązujących przepisów bhp;
■ niezapewnienie instrukcji obsługi kruszarki do betonu
typ 4015, nr fabryczny 296, rok produkcji 1972;
■ dopuszczenie poszkodowanego do pracy na stanowisku pracy przy obsłudze kruszarki, bez przeprowadzenia wymaganego instruktażu stanowiskowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy;
■ brak oceny ryzyka zawodowego na stanowisku przy
obsłudze kruszarki;
■ brak wymaganych uprawnień do kierowania ładowarką Ł-34 przez operatora;
■ brak wymaganych pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej

i pomiarów rezystancji przewodów elektrycznych kruszarki;
■ brak nadzoru nad pracą wykonywaną przez brata
pracodawcy i poszkodowanego ze strony pracodawcy.
Ponadto zespół powypadkowy uznał, że do wypadku
przyczynił się pracodawca poprzez nieprzestrzeganie
przepisów prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bhp oraz innych przepisów dotyczących ochrony
życia i zdrowia:
➔ § 39, § 51, § 52 ust. 2 i 3, § 55 ust. 3, § 56, § 57 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz.
1650 ze zm. oraz z 2011 r. Nr 173, poz. 1034);
➔ § 9 ust. 1, § 14, § 15 ust. 2-4 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn
przez pracowników podczas pracy (Dz.U. Nr 191, poz.
1596 ze zm. z 2003 r. Nr 178, poz. 1745);
➔ art. 2373, art. 215 pkt 1 k.p.;
➔ § 62 ppkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm. z 2012 r.
poz. 1256).
Zespół powypadkowy nie dopatrzył się żadnych
przyczyn wypadku leżących po stronie poszkodowanego. Wnioski i zalecenia profilaktyczne: wyłączyć z eksploatacji kruszarkę typ 4015, nr fabryczny 296, rok produkcji 1972, firmy MAKRUM z Bydgoszczy; omówić ze
wszystkimi pracownikami przyczyny i okoliczności zdarzenia, aby w przyszłości zapobiec podobnym wypadkom przy pracy.
Okoliczności i przyczyny wypadku wskazywały na to,
że pracodawca nie przestrzegał podstawowych obowiązków wynikających z przepisu art. 207 k.p. Jak ustalono w czasie kontroli, poszkodowany nie posiadał dodatkowych, potwierdzonych zaświadczeniem, kwalifikacji
do obsługi maszyn do produkcji, sortowania i uszlachetniania kruszyw – grupa II. Maszyny do robót drogowych,
pkt 10 tabeli załącznika nr 1 do 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).
Na podstawie ustaleń dokonanych przez zespół powypadkowy i podczas kontroli inspektor pracy stwierdził, że pracodawca nie zapewnił poszkodowanemu
bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Budując linię technologiczną do kruszenia gruzu, nie dokonał wstępnej kontroli tej linii po jej zainstalowaniu w
miejscu pracy przed pierwszym uruchomieniem. Pra-
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codawca faktycznie dokonał modyfikacji napędu
kruszarki, wstawiając układ napędowy z unieruchomionego pojazdu ciężarowego, zamiast silnika o mocy 40 kW, jaki określił w sposób jednoznaczny producent kruszarki na tabliczce znamionowej maszyny. Po tego typu pracach nie dokonał
specjalnej kontroli stworzonej przez siebie linii
technologicznej. Ani kruszarka, ani wchodzące w
skład linii technologicznej urządzenia nie posiadały elementów sterowniczych do bezpiecznego
ich uruchamiania. Nie posiadały również układu
sterowania przeznaczonego do całkowitego i bezpiecznego ich zatrzymywania. Pracodawca nie
opracował i nie udostępnił osobom pracującym
przy obsłudze tej linii instrukcji bezpiecznego jej
użytkowania. Do dnia wypadku nie dokonywał
również pomiarów skuteczności zastosowanych
ochron przeciwporażeniowych przed dotykiem
bezpośrednim i pośrednim instalacji i urządzeń
elektrycznych na stanowisku pracy linii technologicznej do kruszenia gruzu.
Ustalenia te wskazują, że pracodawca tolerował
odstępstwo od zasad bezpiecznej pracy na stanowisku obsługi kruszarki, dopuszczając pracownika
do pracy na stanowisku obsługi maszyny niezapewniającej bezpiecznych warunków pracy; nie
był to pierwszy dzień pracy poszkodowanego na
tym stanowisku pracy.
Nieprawidłowości wystąpiły już na etapie przygotowania pracownika, przed dopuszczeniem go
do pracy (braku odpowiednio udokumentowanego szkolenia stanowiskowego bhp, także opracowania instrukcji bezpiecznej pracy i zapoznania z
jej treścią pracownika, braku dokonania oceny ryzyka zawodowego oraz zapoznania z jej treścią i
sposobami ochrony przed zagrożeniami na stanowisku pracy), po brak przygotowania stanowiska
pracy, maszyny niezapewniającej bezpiecznych
warunków pracy.
W stosunku do pracodawcy – właściciela firmy
transportowej zastosowano środek prawny w postaci mandatu karnego kredytowanego w wysokości 1500 zł, skierowano też do prokuratora zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przez pracodawcę przestępstwa polegającego na tym, że nie
dopełnił on podstawowych obowiązków pracodawcy w zakresie bhp, przez co naraził pracownika
na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia
albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, tj. przestępstwa z art. 220 § 1 k.k.
Z dokumentacji OIP Bydgoszcz
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Zdumieni, że śmierć zabiera nam kolegę, informujemy z bólem i z żalem, że 8 sierpnia 2015 r. zmarł nagle i nieoczekiwanie

Leszek Wilniewczyc
starszy inspektor pracy – główny specjalista w Okręgowym Inspektoracie Pracy we Wrocławiu, wieloletni inspektor Sekcji Profilaktyki Wypadkowej, specjalista transportu.
Nie możemy uwierzyć, że życie potrafi się skończyć tak niespodziewanie, że okrutna śmierć przychodzi właśnie do tych,
którzy swe życie próbują ratować.
Z ogromnym żalem żegnamy bliskiego inspekcyjnemu gronu

Mariana Hawryszczyszyna
który zmarł 10 sierpnia 2015 r., po długiej i ciężkiej chorobie.
Niemożliwym będzie Go zapomnieć. Był człowiekiem, który
do ostatnich dni żył problemami ochrony pracy. Zawsze pomocny, uśmiechnięty, szczerze zaangażowany w sprawy bezpieczeństwa pracy. Były członek Dolnośląskiej Komisji ds. Ochrony
Pracy przy Okręgowym Inspektoracie Pracy we Wrocławiu,
współzałożyciel wrocławskiego oddziału OSPSBHP, Członek Honorowy OSPSBHP.
Wielki człowiek z wielkim sercem...
Znów musimy zmierzyć się z faktem, że śmierć dosięgnęła
Jednego z nas. Z niedowierzaniem, ogromnym żalem i bólem
przyjęliśmy wiadomość, iż 10 sierpnia 2015 r. odszedł od nas
wspaniały przyjaciel, dobry kolega i współpracownik

Stanisław Herman
starszy inspektor pracy wałbrzyskiego Oddziału Okręgowego
Inspektoratu Pracy we Wrocławiu.
Stasiu dopiero w czerwcu przeszedł na emeryturę. Jeszcze w
tym samym miesiącu odkrywaliśmy wspólnie uroki Krynicy Morskiej i jej okolic na inspekcyjnym rajdzie. Będzie nam brakować
Jego żartów, dowcipów i opowieści o odbytych podróżach. Nie
wesprze nas już radą i doświadczeniem. Bez Niego nasze wspólne wyprawy już nigdy nie będą takie same.
Stasiu! Choć odszedłeś, pozostaniesz na zawsze w naszej pamięci. Pokazałeś nam, co znaczy wola życia, moc uśmiechu i dobrego słowa w pokonywaniu przeciwności i choroby. To pozostawiłeś na zawsze. Do zobaczenia na kolejnym rajdzie, gdzie
oprowadzisz nas po tej drugiej stronie.
Kierownictwo i współpracownicy
z Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu
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14 lat minęło…
Półmetek drugiej dekady funkcjonowania
programu prewencyjnego „Zdobądź Dyplom PIP”, adresowanego do pracodawców
z mikroprzedsiębiorstw, to dobra okazja
do podsumowań i refleksji; do spojrzenia
na dokonania Okręgowego Inspektoratu
Pracy w Warszawie w tym zakresie z perspektywy minionych lat.
Zaczęło się w czerwcu 2000 roku. Media szeroko wówczas
rozpropagowały nową inicjatywę Państwowej Inspekcji Pracy wspierającą małych pracodawców w zakresie poprawy
technicznego bezpieczeństwa pracy i ograniczenia ryzyka
związanego z występującymi zagrożeniami, a także upowszechniania wiedzy o ochronie pracy i bezpiecznych zachowaniach w środowisku pracy oraz stosowania dobrych
praktyk.
W Okręgowym Inspektoracie Pracy w Warszawie inicjatywa o nazwie „Przestrzeganie prawa pracy w małych zakładach” została uruchomiona w drugiej dekadzie czerwca
2000 r., kiedy to doszło do spotkania informacyjno-szkoleniowego z udziałem 17 pracodawców. Poświęcone było ono
przybliżeniu programu, którego celem było dostosowanie
warunków w zakładach do obowiązującego prawa, a przy
tym zaktywizowanie samych pracodawców, w oparciu o zasadę dobrowolności, do podnoszenia świadomości prawnej
z zakresu ochrony pracy przy wsparciu Państwowej Inspekcji
Pracy. Pracodawcy pozytywnie zareagowali na tę propozycję
inspekcji pracy, jednocześnie jednak stwierdzili, że nie są
jeszcze gotowi do pełnej realizacji programu. Kartę zgłoszenia do programu podpisało jedynie dwóch pracodawców
z Mazowsza.
Efekty działań Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie w latach 2000-2014 zostały przedstawione w tabeli.
Na przestrzeni 14 lat w programie uczestniczyli głównie ci
pracodawcy, u których uprzednio były przeprowadzane kontrole inspektorów pracy; udział pracodawców wcześniej niekontrolowanych przez organy PIP kształtował się na poziomie 10-15%. Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie podejmował różne działania mające na celu zainteresowanie
ideą programu wiele urzędów, organizacji szczebla wojewódzkiego i powiatowego. Dla przykładu w 2008 r. podjęto
próbę zainteresowania programem 57 starostw powiatowych, ale chęć współpracy w tym zakresie zadeklarowało jedynie trzech starostów. Przez trzy lata – w 2002, 2004 i 2005
roku – program w warszawskim OIP-ie nie był realizowany.
Ze względu na dotychczasowe mierne efekty w pozyskiwaniu pracodawców do programu postanowiono zmobilizo-
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wać małe zakłady do udziału kampanii, m.in. poprzez przeprowadzenie akcji audytów, połączonych z jak najszerszym
rozpropagowaniem idei programu prewencyjnego pod hasłem „Pracodawco, zdobądź Dyplom PIP”. Według jednolitej
metodyki określonej zakresem listy kontrolnej MIKRO kontrolą objęto 1034 pracodawców prowadzących zakłady produkcyjne i usługowe, z których działalnością wiązały się zagrożenia zawodowe i zdrowotne.

Bierni pracodawcy
Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości dotyczyły: 1. w
zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy: przygotowania pracowników do pracy (19,2% ogółu nieprawidłowości), urządzeń i instalacji energetycznych (9,4%), obiektów i pomieszczeń pracy (5,5%); 2. w zakresie praworządności w stosunkach pracy: nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy
(12,2% ogółu nieprawidłowości), urlopów pracowniczych
(5,4%), czasu pracy (5,3%).
Według inspektorów pracy z Warszawy przyczynami naruszeń prawa pracy były m.in.: niedostateczna znajomość
przez pracodawców przepisów prawa i zagadnień bhp; niska
świadomość, a często lekceważenie potencjalnych zagrożeń
na stanowiskach pracy; ograniczanie kosztów prowadzonej
działalności, w tym nakładów na modernizację parku maszynowego; oszczędzanie na odzieży i obuwiu roboczym, środkach ochrony indywidualnej; prowadzenie działalności w
warunkach dużej konkurencji, co często prowadziło do niezapewnienia skutecznego nadzoru nad warunkami pracy.
Stwierdzony podczas kontroli stan faktyczny potwierdził
konieczność prowadzenia przez OIP w Warszawie dalszych
działań nie tylko doraźnych, ale i długofalowych, polegających przede wszystkim na doskonaleniu metodyki kontroli,
a także na zintensyfikowaniu akcji prewencyjnych i promocyjnych. Działania doradczo-konsultacyjne propagowały założenia programu promocyjnego „BHP w małych zakładach”.
Efektem była w 2003 roku deklaracja 92 pracodawców przystąpienia do programu „Przestrzeganie prawa pracy w małych
zakładach”. OIP w Warszawie zapewnił tym podmiotom bezpłatne szkolenie, przekazano materiały szkoleniowe obejmujące swym zakresem prawo pracy, w tym bhp oraz zagadnienia oceny ryzyka zawodowego „w pięciu krokach”; przedstawiono nieprawidłowości najczęściej występujące w zakładach
i omówiono sposoby prowadzenia samokontroli oraz opracowania programu naprawczego, w tym ustalenia środków i metod poprawy warunków pracy. Podczas prowadzenia samokontroli oraz opracowywania programów i środków naprawczych inspektorzy pracy udzielali pracodawcom fachowej pomocy w zakresie rozwiązywania problemów ze wstępną oceną warunków pracy oraz skalą zagrożeń, wskazywali również
możliwość przeprowadzenia szkolenia uzupełniającego „Z
czym sobie nie radzisz, pracodawco?”.
Zgodnie z ideą programu stopień dostosowania zakładu
pracy do obowiązującego prawa był (i nadal jest) oceniany
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poprzez przeprowadzenie przez inspektora pracy kontroli
sprawdzającej, audytu. W 2003 r. pozytywny wynik audytu
uzyskało 13 pracodawców, co stanowiło ok. 14% ogółu biorących udział w programie. Podsumowując ten czas działania programu, należy stwierdzić, iż propagowanie idei programu wśród kontrolowanych pracodawców przyniosło
oczekiwany skutek, ale tylko co do samej liczby zgłoszeń.
Niestety mimo podejmowanych działań konsultacyjno-eksperckich 79 pracodawców nie dostosowało swojego zakładu
do obowiązującego prawa. Z przekazywanych informacji
wynikało, iż problem wiązał się przede wszystkim z dodatkowymi nakładami finansowymi, które były tu główną barierą.

Różne kierunki działań
W kolejnych latach, 2004 i 2005 roku, działania podejmowane przez OIP w Warszawie – dotyczące pozyskania jak największej liczby pracodawców do programu – nie przyniosły
oczekiwanych efektów. Pomimo wstępnego zainteresowania
programem żaden z kilkudziesięciu pracodawców oficjalnie
nie zgłosił swego udziału. W ich ocenie podyktowane to było
zbyt rygorystyczną postawą organów Państwowej Inspekcji
Pracy w 2003 roku. Z kolei w 2006 roku do programu przystąpiło 26 pracodawców, ale tylko dwóch dostosowało zakład
do obowiązującego prawa i otrzymało Dyplomy PIP, stanowiące wyróżnienie za działania zmierzające do podniesienia
poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w zakładzie. W
2007 roku Dyplom PIP zdobyło 7 pracodawców (na 13 uczestniczących), którzy czynnie korzystali z eksperckiej pomocy in-

spektorów pracy przy opracowywaniu programu naprawczego, dostosowującego zakład do obowiązującego prawa. W
2008 roku wiele uwagi poświęcono pracodawcom, którzy
niedawno rozpoczęli działalność gospodarczą. Do udziału w
programie zaproszono 93 pracodawców, zgłosiło się 46 podmiotów, w tym tylko siedem nowo powstałych, które rozpoczęły działalność w 2007 roku; w wyniku przeprowadzonych
audytów 19 pracodawców otrzymało Dyplomy PIP. Na podkreślenie zasługuje podjęcie w tym zakresie współpracy warszawskiego OIP-u i Starostwa Powiatowego w Szydłowcu. Na
początku 2009 roku i w latach następnych kierownictwo
okręgu ponownie podjęło wielokierunkowe działania, których celem było pozyskanie jak największej liczby pracodawców do udziału w programie, co największe efekty przyniosło
w powiatach szydłowieckim, radomskim i ostrołęckim.
Przedstawiając realizację programu prewencyjnego „Zdobądź Dyplom PIP” w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Warszawie w latach 2000-2014, chciałbym zaprosić do dyskusji
na łamach „Inspektora Pracy” na temat blasków i cieni tego
projektu, realizacji w innych okręgach, nowych pomysłów,
skutecznych rozwiązań itd. Dokonując merytorycznej analizy elementów programu, należy stwierdzić, iż został on
przez Główny Inspektorat Pracy właściwie przygotowany, a
jego założenia są jasne i zrozumiałe przez pracodawców. Tylko jeśli właściwie wszystko jest w porządku, dlaczego zaplanowane cele tak trudno osiągnąć?…
nadinspektor Andrzej Mazurek
OIP Warszawa

Pracodawcy, którzy wzięli udział
w szkoleniu

Pracodawcy, którzy podpisali
kartę zgłoszenia udziału
w programie

Liczba przyznanych dyplomów
(w 2001 r. świadectwo PIP),
wydanych po przeprowadzeniu
kontroli sprawdzających

2000

17

2

-

2001

16

16

8

2002

-

-

-

2003

92

92

13

2004

-

-

-

2005

-

-

-

2006

26

26

2

2007

13

13

7

2008

46

46

19

2009

40

40

20

2010

94

94

41

2011

41

41

26

2012

32

32

18

2013

34

34

14

Rok realizacji
programu

2014

30

30

23

2000-2014

481

466

191
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Wspomnienie o Renacie Grabskiej
Był pamiętny rok 1989, gdy wraz z profesorem Leszkiem
Pacholskim, jako przedstawiciele prezydium nowej Rady
Ochrony Pracy przy Sejmie RP, składaliśmy wizytę w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Katowicach. Powitała nas, zastępująca chorego podówczas okręgowego inspektora pracy,
Renata Grabska, pani o bardzo miłej powierzchowności, a
zarazem, jak wkrótce mogliśmy się przekonać, osoba kompetentna i ciesząca się autorytetem, zarówno wśród swoich
współpracowników, jak i w gronie osób zajmujących się
ochroną pracy na Śląsku. Były to jeszcze czasy, gdy kobiet na
kierowniczych stanowiskach nie było wiele. Tym bardziej zapamiętałem, gdy po wizycie profesor Pacholski powiedział:
„Aż trudno uwierzyć, że taka filigranowa kobieta tak sprawnie i fachowo radzi sobie na terenie Górnego Śląska, tak najeżonym ciężkim przemysłem”. Przypominałem sobie to spostrzeżenie wielokrotnie, utwierdzając się za każdym razem w
przekonaniu o jego słuszności.
Wkrótce potem objąłem stanowisko głównego inspektora
pracy. Widywałem panią Renatę przy okazji roboczych spotkań kierownictwa PIP z udziałem inspektorów okręgowych,
a także podczas narad dotyczących szczególnych problemów z zakresu ochrony pracy w niektórych regionach.
Przedstawiane przez nią informacje były zawsze zwięzłe i
rzeczowe, powiązane z trafnymi wnioskami. W związku z długotrwałą chorobą okręgowego inspektora to ona praktycznie kierowała okręgiem. Gdy w niedługim czasie powstał wakat na stanowisku szefa okręgu, nie miałem wątpliwości, że
jest najwłaściwszą osobą, by objąć kierownictwo Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach.
Początek lat 90. charakteryzował się drastycznym wzrostem wypadkowości w górnictwie, co wiązało się m.in. z restrukturyzacją tej branży i zwolnieniami grupowymi na wielką skalę. Budziło to zaniepokojenie osób na najwyższych stanowiskach w państwie, w związku z czym ówczesny marszałek Sejmu prof. Mikołaj Kozakiewicz powierzył mi kierowanie
międzyresortową komisją, powołaną w celu zbadania przyczyn wzrostu wypadkowości w górnictwie i wskazania działań zaradczych. Pani Renata uczestniczyła czynnie w pracach
tej komisji, w sformułowaniu wniosków o znaczeniu prewencyjnym. Udział jej i wybranych przez nią specjalistów z katowickiego inspektoratu w pracach komisji przyczynił się do
ugruntowania autorytetu PIP w gronie urzędów i instytucji
reprezentowanych w tym gremium.
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Obserwowałem również, nie bez satysfakcji, że w relacjach
z pozostałymi okręgowymi inspektorami pracy pani Renata
cieszy się szacunkiem i autorytetem, mimo że wobec wielu z
nich była młodsza stażem, a często i wiekiem. Toteż ubawiło
mnie, gdy dowiedziałem się z pogłosek kuluarowych, że
bywa niekiedy określana przydomkiem Barbie, co wynikało
z pewnej zazdrości, jaką mogła wzbudzać u niektórych pań
jej uroda w połączeniu z efektownym stylem ubierania się.
Pod jej kierownictwem Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach wzorowo współpracował z partnerami społecznymi, co dla wypełniania misji tego urzędu ma wielkie znaczenie. Mimo to zdarzały się incydenty o charakterze niestandardowym, stawiające przed kierownictwem inspektoratu
nie lada wyzwania. Pamiętam jedno z takich zdarzeń, gdy
grupa przedstawicieli jednego ze związków zawodowych
wtargnęła do siedziby okręgowego inspektoratu i ogłosiła
okupację urzędu, zgłaszając przy tym postulaty wykraczające poza granice uprawnień PIP. Informacja o tym zdarzeniu
trafiła do mediów, co tylko utrudniało znalezienie rozwiązania na drodze rzeczowej rozmowy. Interwencja służb porządkowych byłaby, w zaistniałym stanie rzeczy, mało skuteczna i mogłaby tylko zaognić sytuację. Jednak spokój, opanowanie i konkretna argumentacja, a być może również urok
osobisty i poczucie humoru pani Renaty sprawiły, że rozgorączkowani związkowcy odstąpili w niedługim czasie od
okupacji siedziby urzędu. Na wieść o tym odetchnąłem z
ulgą, a podczas najbliższej narady kierownictwa PIP dałem
postępowanie pani Renaty w kwestii zachowania się w sytuacji kryzysowej za wzór pozostałym szefom okręgowych inspektoratów.
Mimo że w codziennej działalności OIP w Katowicach dominowały sprawy z zakresu szeroko rozumianej ochrony pracy w wielkim przemyśle, to pani Renata i grono jej najbliższych współpracowników nie tracili z pola widzenia małych
zakładów, szczególnie gdy ich działalność wiązała się z istotną społecznie rolą w środowisku lokalnym. Pamiętam, jak
przy okazji jednej z moich licznych wizyt na Śląsku pani Renata przedstawiła mi swój dylemat dotyczący niewielkiej cegielni, wobec której można było zastosować środki dyscyplinujące, które doprowadziłyby do zaprzestania działalności
tego zakładu. Jednak cegielnia dawała zatrudnienie licznej
grupie ludzi, których część, rekrutująca się z tzw. marginesu
społecznego, nie miałaby szans na znalezienie pracy gdzie
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indziej. Dlatego pani Renata i jej współpracownicy zdecydowali się na żmudną, pracochłonną i mało efektowną drogę
małych kroków, czyli dyscyplinowania pracodawcy poprzez
wymuszanie stopniowej likwidacji lub ograniczenia istniejących zagrożeń. Był to przejaw godnej najwyższego uznania
wierności misji kosztem spektakularnych efektów.
Nie jestem Ślązakiem, ale okoliczności sprawiły, że urodziłem się na Górnym Śląsku. Z tego też tytułu, jak również z racji przejętych od ojca sentymentów, zawsze darzyłem Śląsk
dużą sympatią. Dlatego też utkwiło mi w pamięci, jak w czasie jednej z licznych wizyt w Katowicach uczestniczyłem w
spotkaniu z kadrą okręgowego inspektoratu, odbywającym
się w sali Parlamentu Śląskiego. Na podstawie rozmów z zaproszonymi gośćmi, reprezentującymi różne katowickie
urzędy, raz jeszcze utwierdziłem się w przekonaniu, że okręg
katowicki pod kierunkiem pani Renaty Grabskiej dobrze służył budowie autorytetu Państwowej Inspekcji Pracy.
Gdy jest czas na pracę, to się ją sumiennie wykonuje, gdy
przychodzi czas na integrację i rozrywkę, to płyną strofy uroczych śląskich pieśni: „...jo śląski pieron silny jak tur..., a tam
na górze słoneczko lśni...”. I widzę jak dziś uśmiechniętą twarz
pani Renaty i jej zgranej załogi okręgu katowickiego.
Gdy ktoś żyje swoją pracą tak jak ona, nagłe rozstanie z
pracą może być szokiem trudnym do udźwignięcia. Tak też

chyba stało się w jej przypadku, tym bardziej że było oczywiste, iż decyzja o jej dymisji miała przesłanki pozamerytoryczne. Rozmawiałem z panią Renatą w tym tak trudnym dla niej
okresie wielokrotnie, starając się jej pomóc w nabraniu dystansu. Nie tak bowiem powinno przebiegać rozstanie z
urzędem szefa, który mu się dobrze przysłużył rzetelną pracą
i wielkim oddaniem misji...
Wieść o tym, że pani Renaty nie ma już wśród nas, dotarła
do mnie zbyt późno, abym mógł uczestniczyć w ostatnim
pożegnaniu. Dlatego postanowiłem tutaj przywołać tę garść
wspomnień, podzielić się ze wszystkimi, którzy ją znali, darzyli sympatią i szacunkiem, serdeczną refleksją o tej dzielnej
kobiecie z charakterem, która tak dobrze przysłużyła się
ochronie pracy na Śląsku i urzędowi, oddając mu niemałą
cząstkę swojego życia, która, gdy ją samą dotknęła niesprawiedliwość i zwykła ludzka krzywda, okazała się wewnątrz
tak wrażliwa i krucha.
Tadeusz Sułkowski
główny inspektor pracy w latach 1990-1999
prezes Stowarzyszenia Ochrony Pracy

„Rozłąka jest naszym losem,
Spotkanie naszą nadzieją.”
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 13 czerwca 2015 roku
w wieku 69 lat odeszła

Renata Grabska
Zatrudniona w inspekcji pracy od 1974 roku. W latach 1990-2000 była okręgowym inspektorem pracy
w Katowicach. Do marca 2003 roku pracowała w Głównym Inspektoracie Pracy jako główny specjalista,
a następnie do 2005 roku w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Katowicach na stanowisku starszego inspektora pracy – głównego specjalisty.
Człowiek o czułym sercu, niezłomnych zasadach, wielkiej prawości i uczciwości, kochająca życie pasjonatka swojego zawodu.
Całym swoim życiem zasłużyła na szacunek tych, którzy ją znali.
Robić co się da, robić swoje, ludzie to z czasem docenią – powtarzała.
I z tą maksymą pozostanie w naszej pamięci.
Żegnamy Cię, Renato. Spoczywaj w pokoju.
Kierownictwo oraz pracownicy
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach
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Rywalizacja zakładowych drużyn

Na Przystanku Woodstock

Zawody bhp z udziałem drużyn reprezentujących cztery zakłady pracy odbyły się, po raz
czwarty, 15 czerwca br. w Ełku. Zorganizowali je Impress Decor oraz Oddział Państwowej Inspekcji Pracy w Ełku. Zawody objął patronatem prezydent miasta Tomasz Andrukiewicz. W rywalizacji brały udział pięcioosobowe drużyny z czterech zakładów pracy: PORTA KMI POLAND Sp. z o.o.
Oddział w Ełku, IMPRESS DECOR POLSKA Sp. z o.o., ANIMEX FOODS Sp. z o.o. Zakłady Mięsne
w Ełku, PHU PRAWDA Sp. z o.o. w Olecku. Zawody odbywały się pod fachowym okiem Radosława Zajączkowskiego, starszego inspektora – specjalisty, który przygotował również pytania do testu o bhp. Ponadto drużyny rywalizowały w udzielaniu pierwszej pomocy po upozorowanym zderzeniu motocykla z samochodem osobowym; w transporcie ręcznym – przenoszeniu
długich ładunków przy użyciu wózka typu „paleciak”; w
transporcie ładunku wózkiem widłowym (jazda przodem i
tyłem, slalom, piętrowanie ładunków, przejazd przez wąskie drzwi); w ochronie przeciwpożarowej – gaszeniu płonącej wanny z płynem łatwopalnym, obsłudze hydrantu,
węży gaśniczych i prądownicy. Rozgrywka była zacięta,
ostatecznie I miejsce ex aequo zajęły drużyny Impress
Decor i Porta KMI. Wręczono nagrody ufundowane
przez zakłady biorące udział w zawodach oraz nagrodę specjalną dla najlepszego zawodnika
ufundowaną przez prezydenta Ełku. Wszystkim
uczestnikom zawodów
upominki ufundowane
przez Okręgowy Inspektorat Pracy wręczył inspektor Zajączkowski.

W pierwszym dniu festiwalu Przystanek Woodstock w Kostrzynie nad Odrą
30 lipca br. Okręgowy Inspektorat Pracy w Zielonej Górze zorganizował
punkt informacyjny, przy którym
udzielano porad prawnych z zakresu
prawa pracy oraz rozpowszechniano
wydawnictwa Państwowej Inspekcji
Pracy. Stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem.
Odwiedzający je uczestnicy festiwalu
pytali między innymi o podstawy
świadczenia pracy, koszty wykonania
wstępnych badań lekarskich, chcieli
też wiedzieć, co zrobić, gdy pracodawca nie wydał świadectwa pracy i nie
wypłacił wynagrodzenia.
Dyżurowali: Ireneusz Pawlik, nadinspektor pracy – kierownik Oddziału OIP
w Gorzowie, Oskar Ćwiertniak, specjalista i Krzysztof Kozak, radca.
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Dokończenie ze strony 36.

nowego, z którym najczęściej pracował
poszkodowany. Żaden z nich nie widział, aby poszkodowany lub inni pracownicy wykonywali czyszczenie głowic, zaklejając taśmą pokrętło posuwu;
zdarzało się zaś czyszczenie głowicy w
trakcie realizacji zamówienia, bez zdejmowania jej z linii. Wtedy operator uruchamiał posuw pokrętłem i stał przy
pulpicie sterowniczym, a drugi pracownik czyścił głowicę szmatą i czyściwem.
Na podstawie zebranej dokumentacji, przesłuchań poszkodowanego i
świadków oraz oględzin miejsca wypadku, inspektor pracy ustalił nastę-

Inspektor pracy wydał decyzje nakazowe dotyczące uzupełnienia instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy przy
obsłudze linii do cięcia wzdłużnego
CW-3 o dodatkowe czynności związane z czyszczeniem głowicy, bez zdejmowania jej z linii oraz dokonania ponownej oceny ryzyka zawodowego,
które wiąże się z pracą wykonywaną na
stanowisku pomocnika linii do cięcia
wzdłużnego i głowicowego, przy
uwzględnieniu zagrożenia związanego
z konserwacją i czyszczeniem głowicy.
Inspektor skierował do pracodawcy
wnioski dotyczące zwiększenia nadzoru nad pracownikami obsługującymi linie do cięcia wzdłużnego, celem niedopuszczania do wykonywania czynności czyszczenie głowicy w trybie nastawczym (serwisowym) ruchu walców

pujące przyczyny zdarzenia: wykonywanie czynności bez usunięcia zagrożenia – pracownik włączył posuw nastawczy, zablokował taśmą pokrętło
(włącznik) posuwu nastawczego (serwisowego), a następnie czyścił walce głowicy; zlekceważenie zagrożenia; niewłaściwe operowanie rękami w strefie zagrożenia.

oraz potwierdzania faktu zapoznania
się instrukcją bezpieczeństwa i higieny
pracy przy obsłudze linii do cięcia
wzdłużnego w trakcie szkolenia stanowiskowego, zgodnie z zasadami przyjętymi w zakładzie.
st. inspektor – specjalista
Radosław Zajączkowski
Oddział PIP w Ełku

Brawura i lekceważenie zagrożenia
Zdaniem poszkodowanego, ktoś mu
powiedział, że można w ten sposób
czyścić głowice, ale nie pamięta dokładnie kto. Z protokołów przesłuchania innych świadków wynikało, że żaden z nich nie widział, aby kiedykolwiek w ich obecności pokrętło posuwu
nastawczego było blokowane w taki
sposób, czy to przez poszkodowanego,
czy przez innych pracowników.
Inspektorowi pracy przedłożono instrukcję obsługi urządzenia, wydaną
przez producenta. W załączniku do tej
instrukcji zamieszczono zapis, że zabrania się wkładania rąk, palców i nóg
między ruchome części urządzeń linii.
W zakładzie opracowano również instrukcję bhp dotyczącą cięcia wzdłużnego blach na liniach. Poszkodowany
nie został jednak z nią zapoznany –
brakowało jego podpisu na liście pracowników zapoznanych z instrukcją
w trakcie szkolenia stanowiskowego.
Instrukcja była także wywieszona na
stanowisku operatora przy pulpicie
sterowniczym linii CW-3. W wyniku
analizy tej instrukcji inspektor stwierdził, że nie zawierała ona sposobów
postępowania pracowników w przypadku konieczności wyczyszczenia
głowicy bez zdejmowania jej z linii, w
trakcie realizacji jednego zamówienia.
Inspektor dokonał oględzin miejsca
zdarzenia i stanu technicznego ciągu
technologicznego CW-3. Ponieważ
nie stwierdził żadnych istotnych nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu, dopuścił urządzenie do eksploatacji, po uprzednim pisemnym wniosku pracodawcy. Kilka dni po wypadku inspektor uczestniczył w badaniu
prędkości obrotowej walców głowicy
w posuwie ręcznym (nastawczym).
Prędkość walców wyniosła ok. 10 obrotów/min.
Inspektor pracy przesłuchał w toku
czynności operatora oraz mistrza zmia-
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Inspektorzy na Master Truck
Blisko pół tysiąca tuningowanych ciężarówek zjechało pod
Opole, gdzie na lotnisku w Polskiej Nowej Wsi po raz 11. odbył się w jeden z wakacyjnych weekendów Międzynarodowy
Zlot Ciężarowych Pojazdów Tuningowanych Master Truck
2015. Patronował mu Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu.
Na ten największy w Polsce, o ile nie w Europie, zlot ciężkich
maszyn każdego roku przyjeżdżają kierowcy z całego świata; w
tym roku między innymi z Chorwacji, Finlandii, Czech, a nawet
Białorusi. Każda maszyna inna i każda wyjątkowa, wszystkie rywalizowały o tytuł najpiękniejszej, najlepiej oświetlonej, wreszcie
najpopularniejszej wśród widzów. Jednak Master Truck to nie tylko konkurs, to przede wszystkim spotkanie kierowców.
Dla nich Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu po raz kolejny
przygotował stoisko, przy którym inspektorzy pracy Daniel Pałyga i Wacław Bojnowski wyjaśniali zagadnienia prawa pracy,
udzielali bezpłatnych porad, odpowiadali na pytania, dotyczące
np. tego, czy czas załadunku towaru na samochód ma być wliczany do czasu pracy kierowcy lub czy dojazd do pracy, gdy garażują
pod domem, to praca. To najczęściej powtarzające się wątpliwości zgłaszane przez kierowców, obok rozmaitych problemów dotyczących kontaktów z pracodawcami. Uczestnicy i odwiedzający
zlot Master Truck dopytywali też o urlopy i przerwy w pracy, a co
odważniejsi próbowali swoich sił w konkursie przygotowanym
przez opolski okręg inspekcji pracy. Zadanie polegało na udzieleniu odpowiedzi na pięć pytań, dotyczących czasu pracy kierowców oraz innych zagadnień prawa pracy. Najlepsi w tej rywalizacji
opuszczali stoisko PIP z małymi zestawami środków ochrony indywidualnej. Ci zaś, którym powinęła się noga, odbierali nagrody
pocieszenia w postaci gadżetów, pakietów wydawnictw, dotyczących czasu pracy kierowców, wynagrodzeń, umów, a także
stresu czy mobbingu.
Drugiego dnia zlotu inspektorzy OIP w Opolu pojawiliśmy się
również na głównej arenie, z quizem dla zawodowych kierowców.
Wcielili się w role jurorów, a quiz poprowadził aktor Piotr Zelt. W
konkursowe szranki stanęło 5 uczestników, na co dzień przemierzających szosy całej Europy. Choć uczestnikami byli kierowcy z
co najmniej kilkuletnim stażem pracy za kółkiem, również i oni
mieli problemy z prawidłowymi odpowiedziami na niektóre pytania – Czy „tydzień” to dla kierowcy 7 dni od poniedziałku do niedzieli włącznie, czy może od poniedziałku do godz. 24 w niedzielę?, Co zgodnie z ustawą o czasie pracy kierowców oznacza dla
kierowcy pora nocna? Jedynie zdobywca pierwszego miejsca, Ronaldo, poprawnie odpowiedział na każde z zadanych mu pytań.
W nagrodę trzej finaliści otrzymali torby pełne środków ochrony
indywidualnej oraz miniapteczki, a każdy z rywalizujących odebrał pakiet materiałów informacyjnych PIP.
specjalista Agnieszka Stefaniak, OIP Opole
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Brawura i lekceważenie zagrożenia
W zakładzie przemysłu
metalowego w województwie warmińskomazurskim doszło w
październiku ub.r. do
tragicznego w skutkach
wypadku, któremu uległ
24-letni pracownik, zatrudniony w zakładzie
od trzech miesięcy. Doznał on amputacji obu
rąk nad stawem łokciowym w wyniku pochwycenia przez walce linii
do cięcia wzdłużnego
blachy.

Inspektor pracy, który badał zdarzenie,
stwierdził, że poszkodowany czyścił walce
podczas pracy maszyny. Wcześniej na pulpicie sterowniczym włączył i zablokował
(zakleił taśmą klejącą) włącznik – pokrętło
posuwu nastawczego (serwisowego).

Okoliczności zdarzenia
W dniu wypadku poszkodowany pracował od szóstej rano przy obsłudze linii do
cięcia wzdłużnego CW-3 Waldemix, jako
głowicowy – pomocnik operatora. Na poprzedniej zmianie przygotowano głowicę;
po założeniu krążka blachy uruchomiono
maszynę i rozpoczęto produkcję. W międzyczasie zmieniano rolkę folii, którą pokryta była blacha, czyszczone były również
rolki dociskowe blachy. Problemy pojawiające się w trakcie produkcji z jakością wyrobu były na bieżąco zgłaszane mistrzowi
zmianowemu. Około godz. 11, po skończeniu się krążka blachy, operator poszedł na
koniec linii do nawijaka, aby sklejać taśmą

wstęgi blachy w krążkach. Poszkodowany
najpierw pomagał operatorowi sklejać jedną taśmę, która się zsunęła. Następnie poszedł w przeciwnym kierunku. Linia była
wtedy zatrzymana. W pewnym momencie
operator usłyszał krzyk poszkodowanego.
Natychmiast pobiegł do pulpitu sterowniczego i wcisnął wyłącznik awaryjny. Zauważył, że włącznik posuwu walców w trybie
nastawczym został zablokowany taśmą
klejącą w taki sposób, że walce stale się obracały. Odkleił odruchowo taśmę i po wciśnięciu wyłącznika awaryjnego (grzybkowego) próbował rozsunąć walce. Pomocnik
został uwięziony w maszynie, jego ręce
wciągane były między walce głowicy. Do
pochwycenia doszło przy włączonym napędzie walców, kiedy poszkodowany czyścił głowice szmatą. Operatorowi udało się
odłączyć tylko jeden wał napędowy, drugi
pozostał zablokowany. Wezwano na miejsce zdarzenia karetkę pogotowia i straż pożarną. Strażacy po kilkudziesięciu minutach uwolnili Jakuba B. z maszyny. Został
zabrany helikopterem do szpitala. Na skutek wypadku trzeba było amputować obie
ręce powyżej stawów łokciowych.

Ustalenia inspektora pracy
W grudniu 2014 roku inspektor pracy wystąpił do Prokuratury Rejonowej w Ełku z
wnioskiem o udostępnienie materiałów z
prowadzonego postępowania: protokołu
przesłuchania poszkodowanego w szpitalu
oraz protokołów przesłuchania świadków,
przesłuchanych w dniu zaistnienia zdarzenia. Z protokołu przesłuchania poszkodowanego wynikało, że zakleił on taśmą
włącznik posuwu głowicy z własnej inicjatywy, nikt nie wydał mu takiego polecenia.
Zeznał on ponadto, że wcześniej nie czyścił
głowic w taki sposób, tzn. kiedy były w ruchu. Jeżeli głowice były czyszczone w ruchu, to zawsze jeden z pracowników obsługiwał posuw z pulpitu sterowniczego,
a drugi czyścił maszynę.
Dokończenie na stronie 34.

